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 בטהחמה יגצ

 :הלש בשחמה יגצ ןווגמ תא לארשיב הגיצמ ינוס
 2 .20"-ו 17" 14" :םינוש םילדג ₪
 22 .ינוס לש תידעלבה ןורטינירטה תיגולונכט ₪

 : .1280 א 1024 דע :דחוימב ההובג היצולוזר ₪
 .םלועב הבוטה עבצה תוכיא ₪

 םייפוראה םינקתב םידמועה םידיחיה םיגצה ₪
 וקח? - הנירק אשונב רתויב םירימחמה

 | .הנירק תעינמל ךסמב ךרוצ ןיא
 | .ןיעה תופייעתה תענומ - תורחת אלל הנומת תוביצי ₪
 | .ינוס לש בשחמה יגצל ידעלב - האלמ תוירחא םייתנש ₪
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 יבשחמ סילוכי התעמ

 0%016000%) תרבחמ

 תמרב סיעוציב קפסל

 דח(614867 2

 ייח ךשמ תא רצקל ילב

 שומיש יייע ,תוללוסה

 .לטניא לש 51, תייגולונכטב

 ךוסחל תרשפאמ הייגולונכט התוא

 ידי-לע סיינחלוש סיבשחמב היגרנא

 הלוכ תכרעמה לש יטמוטוא יוביכ

 .שומישב הניא רשאכ

 הארנ ,לטניא לש הז יגולונכט ריצקתב
 תועצמאב היגרנא סיכסוח דציכ סכל

 .לטניא לש 51, תייגולונכט

 ו

 51, /[וסז00ז0065507 תייגולונכט
 סיבשחמ רובע הרוקמב החתופ
 יבאשמ שומישב ךוסחל ידכ ,םידיינ
 הייגולונכט תבלושמ סויכ .תוללוסה
 סידבעמ-ורקימה תחפשמ לכב וז
 .לטניא לש 1486%

 תושידחה תוינחלושה תוכרעמה

 .וז היגולונכט לוצינל תוננכותמ

 היגרנא תוחפ תוכרוצ ולא תוכרעמ

 ןוכסחל יתועמשמ ןפואב תומרותו

 תוכרעמ .תויתנשה למשחה תויולעב

 לע תוססובמה היגרנא תוכסוח

 תויחנהב סג תודמוע 51. תייגולונכט

 התוא ,השדחה תמ6ז6 519ז תינכות

 תיאקירמאה תונכוסה המסרפ

 דומע האר) הביבסה תוכיא תרימשל

 .(ירוחא

 1486 ידבעמ תתפשמ ,תוטשפב רמאנ

 לש השדח המר האיבמ 81, ירופיש סע

 סיבשחמל תוילנויצקנופו סיעוציב

 .סיינרדומה

 תרבחמ בשחמ

 שי היגרנאב ןוכסחה תלוכיל

 ישמתשמל תערכמ תובישח

 לכש סושמ ,תרבחמ-יבשחמ

 ךיראמ ,ךסחנש קפסה טאווילימ

 ישמתשמ .הללוסה ייח תא

 םג םישרוד תרבחמ-יבשחמ

 בשחמ לש סיעוציב תמצוע

 ולא תורטמ גישהל ידכ .ינחלוש

 תונוכת לטניא תרבח הבליש

 וק לכב קפסה לוהינל תודחוימ

 .הלש םידבעמ-ורקימה

 - (51א1) תכרעמ לוהינ בצמ *

 .לאמשמ רבסה האר

 -ורקימ לכ - תיטטס היגולונכט *

 סע 101614867 לטניא ידבעמ
 הדובעל וננכות 51, ירופיש

 רוצעל תרשפאמ וז הנוכת .תיטטס

 דבעמה ןועש תא ןיגוריסל ליעפהלו

 דבעמ-ורקימה בצמ תרימש ךות

 .תכרעמהו

 לוהינ תקיגול - דבעמ ןועש תרקב *

 תונורתי תא תלצנמ קפסהה

 ידי-לע תיטטסה היגולונכטה

 הנתמה בצמל דבעמה תסנכה

 1סוא-קסו/6ז ) ךומנ קפסהב

 תתועצמאב השענ רבדה .(והת00ץ

 סג .דבעמה לעש 51201.8 ןיפ

 סושיי תוינכותו הלעפה תוכרעמ

 ןועש תלועפ תא רקבל תולוכי

 .11/1 7 תדוקפ תועצמאב ,דבעמה
 דבעמ - טלוו 3.3 הדובע חתמ *

 לגוסמ 51,רופיש סע
 ,טלוו 3.3 לש חתמ רוקממ לועפל
 ןוכסח 60%-ב תאטבתמ וז תלוכי
 םילעופה םידבעמ תמועל קפסהב
 .טלוו 5 חתמב

 תרטונ קפסהה לוהינ תקיגול 9

 םינקתה יוהיזל תכרעמה תא
 .םיליעפ יתלב םייפקיה

 ,ליעפ-יתלב ןקתה רותיא םע 9

 קפסהה לוהינ תקיגול תללוחמ

 (5/]) תכרעמ לוהינ תקיספ

 .דבעמ-ורקימל התוא תחלושו

 גתמתמ ,הקיספה תלבק סע 9

 יתימא הדובע בצממ דבעמה

 וא (?א01011:ע) ןגומ ,(ג/1,)

 לוהינ בצמל (\/1%111/1,) המודמ
 .(5/1/) תכרעמ

 עצבמ תכרעמ לוהינ בצמב 0
 ,תכרעמה לש ייבצמ סוליציי דבעמה

 םינקתהה לכ תרוצת תא רכוז

 תא רגואו ,תכרעמב םייפקיהה

 ,ידועיי ןורכז עטק ךותב עדימה
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 (\ וש םד קתמ קפסה לוהינל הנכות יקשממ (4 א םדקתמ קפסה לוהינ

 תמשוימה קפסהה לוהינ תקיגולל המלשה םיווהמ

 > םהו ,טפוסורקימו לטניא לש ףתושמ חותיפ ירפ סה
 .קפסה לוהינל הרמוחה לנונגנמ תא םילשמ 2/1 .תושורדה קפסהה תומר לש ןידע ןונוויכ רשפאמו ,קפסהה לוהינ תקיגולל עדימ ריבעמ קן[ -ה קשממ ,םושייה תינכות תויוליעפל סאתהב .הלעפהה תכרעמ ךותב תנכוש וז הנכות .ה רמוחב



 ןגומ הז רוזיא .5/1 4[ יורקה

 וא הלעפהה תכרעמ יייע יוניש ינפמ

 הרימש חיטבמו סושייה תוינכות

 ,תכרעמה תרוצת לש תמלשומ
 קפסה לוהינ דוק עצבמ דבעמה 9 וז

 יוביכל 00[ 3105-מ לבקתמה תכרעמ לוהינ בצמ
 ל לולכה ,שדח הדובע בצמ אוה 5

 -רחאל .הלוכ תכרעמה וא סיליעפ 1 לטניא ידבעמ לכב
 5%( תדוקפ תעצבתמ ןכמ אוה .קוא 1 א[ ידבעמבו 51, ירופיש םע

 ,(שודיח) 135801: םשב תדחוימ יוביכ ידי-לע היגרנאה תכירצ תא תיחפמ
 תככרעמה לש וא ,סייפקיה סינקתה לש יטמוטוא

 ה חיטבמ 51/81 .שומישב סניא רשאכ ,הלוכ
 .םדוקה ומכו היגרנא-יכסוח םיבשחמב הנכות תומיאת

 ומצע לע רזוח הז םיעוריא ףצר * לוהינל ידוחייו ןימא ןונגנמב דיוצמ אוה ןכ
 רחאמ ,השעמל .ןקתה לכ תלעפהל '. לכ חיטבמה - טלפ/טלק תדוקפ שודיח - קפסה

 הדירי ןיא - ידיימ ולוכ ךילהתהש םעפ ףא ,יובכ ןקתהל חלשנש דוק

 .םיעוציבב
 .דבאי אל

 םיישיא םיבשחמ

 םיינחלוש
 םיישיא םיבשחמ ישמתשמ

 ללכ םיבכמ סניא םיבר סיינחלוש

 םיבוכיעה ללגב בשחמה תא

 לש שדחמ הניעטב סיכורכה

 תינכות וא הלעפהה תכרעמ

 -ךסוח ינחלוש בשחמ .סושייה

 -לע היגרנאה זובזב ענומ היגרנא

 קפסה לוהינ בצמב שומיש ידי

 ,תיטטס הייגולונכט ,(8/0
 רומישל דבעמ ןועש תרקבו

 .היגרנאה

 -יתלב תכרעמה סהבש סינמזב *

 תיטמוטוא סזוי 58/1 ,הליעפ

 קפסה תא תיחפמו ,ייהנישיי בצמ

 טאו 250-מ דחי םג גצהו תכרעמה

 .דחא לכ טאו 30-מ תוחפל ,רתויו

 תכירצ תא תיחפהל לגוסמ 5א\/ *

 תכרעמה רשאכ סג קפסהה

 סינקתה יוביכ ידי-לע ,שומישב

 ןוגכ ,םיליעפ-יתלב סייפקיה

 יננוכו םימדומ ,סקפ יסיטרכ

 העיגפ אלל תאז לכ - םיקסיד

 .תכרעמה יעוציבב

 היגרנאב ןוכסחה ינונגנמ לוצינ *

 1500 לש יתנש ןוכסח גישהל יושע

 -הווש ןוכסח והז .תכרעמל שייטוק

 יריחמב הנשל רלוד 120-ל ךרע

 וא ,בייהראב םישמתשמל למשחה

 םישמתשמל הנשל רלוד 360 דע

 .הפוריאב

 ךוסחל בושח עודמ

 תינחלוש תכרעמב היגרנא
 תיאקירמאה תונכוסה תוכרעה יפ-לע

 םויה םיבשחמה םסיכרוצ ,הביבסה תוכיא תרימשל
 2000 תנש דעו ,תירחסמה היגרנאה תכירצ ללכמ %

 םירקחמ .10% -ל עיגתו ,הכירצה הארנכ לפכות
 30 ןכש ,זבזובמ וז הכירצמ רכינ קלח יכ םיחיכומ

 םיינחלושה םיבשחמה ללכמ סיזוחא 40 דע
 .תולילב םיבוכמ סניא בייהראב



 לטניא תייגולונכט

 5. ידבעמ
 ריצקת

 51 תייגלונכט
 היגרנאה תכירצ לוהינ



 םע קפסהב ןוכסח

 51, תייגולונכט
 "6" קודה הלועפ ףותישב הדבע לטניא

 250 5 תרימשל תיאקירמאה תונכוסה סע

 תינכות לע הביבסה תוכיא

 וז תינכות טאצ 8%

 תכירצ תתחפהל תויחנה תטרפמ

 יתלב םיגצו םיבשחמב היגרנא

 250-מ הכירצב התחפה - םיליעפ

 תוחפ וא טאוו 30-ל ,רתויו טאו

 דציכ גיצמ הז םישרת .רישכמ לכל

 דבעמ לע תוססובמה תוכרעמ

 תודמוע 51, תייגולונכטב 6

 .תינכותה תושירדב

 תוכרעמ וללכי בורקב

 רופיש סע 1486 תוססובמ

 רישע תולוכי ךרעמ 1.

 ישמתשמל עייסיש

 סיינחלוש סיבשחמ

 תא רתוי דוע תיחפהל

 ,אמגודל .היגרנאה תכירצ

 י!הקעזאיי היהת בשחמ לכב

 ןונגנמ תא לצנתש ,תללכומ

 1486 דבעמ לש 1\1\5-ה

 בשחמ תא ליעפהל ידכ

 ,רקוב לכב שמתשמה

 ,ברעה תועשב ותוא תובכלו

 דעומב ,ליעפ וניא םא

 .שארמ ךכל עבקנש

 םג היהי בשחמ לכב

 .תינדי הלעפהל יירותפכיי

 וסנכיי רותפכה לע הציחלב

 גצה ,ולוכ בשחמה

 תכירצ לש בצמל ,תספדמהו

 .הברהב הכומנ קפסה

 רותפכה לע תפסונ הציחל

 תכרעמה תא ייציפקתיי

 .תוינש ךותב ,םייחל הרזחב

 הישעתה תכימת

 םילעופ לטניא יסדנהמ

 םיבשחמ ינרצי םע ףותישב

 תוכרעמ ןוכיתב סירחא

 תרבחמ יבשחמו תוינחלוש

 .היגרנא-יכסוח

 ינרצי םיללוכ הלא םיפתוש

 ןכו ,םיליבומ םיבשחמ

 יבבש ,סיבבש-יכרעמ ינרצל

 .חוכ יקפסו 5

 :51. תייגולונכט
 םיחוור ןזאמ

 היגרנא-יכסוח ךרי-יבשחמ

 סיבשחמ יעוציב סע

 סיבשחמו , םיינחלוש

 תונוכת סע םיינחלוש

 לש היגרנא-תוכסוח

 וז - תרבחמ-יבשחמ

 רשפאש תירקיעה תלעותה

 לש 81, תייגולונכטמ קיפהל

 ידבעמ תחפשמ .לטניא

 ב

 םישדחה 467

 ונתובייוחמ תא תלמסמ

 ןוכסחלו וז היגולונכטל

 .הלוכ הישעתב היגרנאב

 ךלש בשחמה ןרצימ שקב

 תוכרעמ לע עדימ

 .51, תייגולונכטב

 מ"עב סרוטקדנוקימס לטניא
 וח 03-5483222 'לט ,ביבא לת ,3 'סמ ןינב ,םידיתע

 691993 !תוט| (סהיסזבזוסח. * 41! קזסשט61 תוטחזוסחש6 בזש 106715 0[ 1וטנז זטקש6זוצש 0 קת



 דיגהל וניצר קר ,השדחה הנשל ףדה תא םיכפוהש ינפל

 ...הדות



 !טושפ 26 לכה ףסב

 סוסריפב השדח הפוקת הלחה שדחה 2 ץורע ם

 לש הווסמ אלל ,היזיוולטב יולג םוסריפ .לארשיב

 ןבומכ .ןטק חרזאל ליעומ עדימ וא/ו רוביצל תוריש

 ,םייסנניפ יתורישו הכירצ ירצומל שדקומ ינויזיוולטה סוסריפה בורש

 .תונטק ןיינע תוצובקל ןווכמה סוסריפ לש סינצינ וניאר רבכ לבא

 תורבחש תוארל בוט .שוטניקמ יבשחמ לש םוסרפה רידשת לשמל

 לבח לבא ,בחרה להקל ןהלש רסמה סע עיגהל ךרוצ תואור םיבשחמה

 .היצמרופניא-סידב שבושמ רסמהש

 םיעצובמ וכסמ לעש ,בטיה רזבואמ שוטניקמ בשחמ סיאור רידשתב
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 להק יכ איה םסרפמה לש תיסיסבה החנהה

 סניאש ,תוטוידהמ ורקיעב בכרומ םיפוצה

 סושי ןיבו המרופטלפ ןיב ןיחבהל םילגוסמ

 תיברמ תא ךפהש גוסהמ ,םייפרג םיטוטהל (יילתימא ןמזייב אל)

 גצומ ילאוזיוו טקנופרטנוקכ .םיעבושמ קמ ידיסחל םיאקיפרגה

 וחילצה םימסרפמהש רתויב םמעשמה ךסמה סע ימינונא 6 בשחמ

 הזו - שוטניקמ הזיי :רסמה תא טלק אלש ימל ,ריבסמ ןיירקה .סייגל

 לבא ,הזה םוסריפה לש תויביטקפאה לע חכוותהל רשפא .ייטושפ 6

 םיפוצה להק יכ איה םסרפמה לש תיסיסבה החנהה יכ שיחכהל ןיא

 המרופטלפ ןיב ןיחבהל סילגוסמ סניאש ,תוטוידהמ ורקיעב בכרומ

 .סושי ןיבו

 הרופא המרופטלפ רקיעב היה ?6-ה תובר אל סינש ינפלש ןוכנ

 םיינורטקלא תונויליג ,םילילמת ידבעמ .ייםירופאיי םימושי תצרהל

 לש סינוילימ תורשע ונקנ םרובע םימושיה ויה םינותנ ידסמו

 ידרשמ דויצל 6-ה תא וכפהש סהו הנש ידמ םיישיא םיבשחמ

 הפוקת התואב .יאמוסריפה-ררושמה תפשב ייטושפ קי - יטרדנטס

 ,םייטרדנטס תוחפ םימושייל ,החמוג יקווש רפסמ וחתפתה המצע

 יקוושמ דחא .תילכתב הנוש הנכותו תצקמב הנוש הרמוח ושרדש

 סיילושהו תינחלוש רואל האצוהלו סיאקיפרגל הקיפרג אוה החמוגה

 דחא דצבש החמוג קוש הז .הידמיטלומ לש (הרמוח תמצועב) סילקה

 סירויאו תוגצמל) תויקסיעה תויפרגה תונכותה יייע םוחת אוה

 ימושי יייע ינשה דצבו ,ק6 תומרופלפ לע אקווד וחרפש ,(םיטושפ

 (סיקקזנ ןיידעו) וקקזנש ייתיתימאיי הידמיטלומו ייםידבכיי הקיפרג

 .(סקיפרג ןוקיליס ומכ) תידועי הדובע תנחת לש המצועל

 ךכו םירחתמה וחינהש הממ רתוי הלודג הלש החמוגהש התליג לפא

 קושמ זוחא 10 טעמכ סע בטיה דפורמ ןק המצעל תונבל החילצה איה

 ירשפאש הממ הברהב םיהובג חווה ילושו - םיישיאה סיבשחמה

 לכב דומילל יוארו םישרמ גשיה .ייז8א| ימאותיו לש ינחצרה קושב

 תמרופטלפל ףיקע רשק קר ול שי לבא ,םיקסע להנמל רפס-תיב

 שב
 1994 'וני לארשי 6

 המ .שוטניקמה לש הרמוחה

 לש החלצהה תא רשפיאש

 לש סכוחמה לוהינה אוה לפא

 וקפיסש ,יג-דצ תורבח תכימת

 ורכמש םייפרגה סימושיה תא

 העיצה לפא .סישוטניקמה תא

 ,בטיה תרקובמ הדובע תביבס סהל

 חותיפב דקמתהל סיחתפמל הרשפיאש

 לפא יכ העידי ךותמ סושיה תביל

 תביבס ךותב ותוגזמתה תא החיטבמ

 םייק היה אל הזכ ןוחטב .הדובעה

 הגאדהו 26 תביבסב (םייק אל ןיידעו)

 קשממ ינקת) תיתביבס תומיא תל

 לכ לש תיטרפה היעבה איה (סירביירדו

 .דוחל חתפמ

 ק6-ה עיצה דימת הרמוח תמרופטלפכ

 ,קמהמ רתוי סיקזחו םיללכושמ םילכ

 ,הידמיטלומו הקיפרגה ימוחתב םג

 החמוג קוש הז ק6-ה לש הרקמבש אלא

 הכוז וניאש דבלב םינעוצקמל דעוימה

 בור .בחרה רוביצל הפישחל

 תא םיריכמ אל ללכ י6-ב םישמתשמה

 תידועי הרמוח תורציימה תורבחה

 דצמ .ואדיוו דוביעו תיעוצקמ הקיפרגל

 ללכ תוסנמ אל הלאה תורבחה ,ינש

 ייתפיטעיי יייע בחרה רוביצל עיגהל

 ,66 לע יפרג קשממ לש הכיפהמה .יתודידי קשממב םסהלש סירצומה

 תונושה תוחמוגה תוריק תא הצרפ ,ו/וחטסשמ לש תוירלופופה ירפ

 ,םימושיה לכ תלעפהל רתויב הליעיה המרופטלפל /6-ה תא הכפהו

 אל ,ןבומכ ,לפא .שוטניקמ לע קר םינימז ויה רבעבש ולא ללוכ

 לש השפכהה עסמ לחה ןאכמו הלש הירוטירטל הצירפה תא תבהוא

 .סכחותמה קמה לומ דדומתהל ללכ יואר וניאש בשחמכ ,6-ה

 המב אצמתמ אלש ימ תא קר תועטהל לוכי הז חכוגמ םוסרפ עסמ

 לדחמ ללגב קר חילצהל לוכי אוה .יתימאה בושחימה םלועב הרוקש

 ,לטיגיד ,מבי רשאכ .לארשיב תולודגה תורבחה לש םוסרפה

 ןהלש 0-ה יווק יכ םשורה תא תונירקמ סיסינויו אסא ,דרקפ-טלויה

 אל סה המל תרחא) הוואגל רשאמ הכובמל רוקמ רתוי םיווהמ

 - 6 תביבסב קר תולעופש תוירקיעה תורבחהו (!םתוא םימסרפמ

 הלוכי לפא ,תומסרפמ אלו טעמכ - דועו רסיא ,לד ,ג18 ,קפמוק ומכ

 .םיברב ףשחי חכוגמה ןועיטהש ששח אלל ייףולבייה תא רוכמל

 ןמזב ןוכנה רבדה תא השוע לפאש ,איה יחכונה בצמב הינוריאה

 הפורת תחקול איה שוטניקמ יבשחמ רוכמל רבוגה ישוקה לומ .ןוכנה

 םג תולגמ ליעל ונינמש תורבחה .םוסריפב תיביסמ העקשה - הליעי

 ןדמעמש הממ ןהלש ק0-ה יבשחמל תוחפ רידח ילארשיה קושה יכ

 קשנב שומישמ תועתרנ ןה תאז לכבו - תופצל םרוג היה ימלועה

 חוקלל ריבסמה ,דקוממו ליעי םוסריפ :תוריכמ סודיק לש ירקיעה

 שרדנש שורג לכ הוושו רתוי בוט םסהופמה רצומה המל ילאיצנטופה

 תקמעהל ,םימסרפמה לש יתנשה ןזאמל רזוע היה הזכ סוסרפ .ורובע

 תרושקת קיפאכ תיעוצקמה הידמה סוסיבלו בחרה רוביצב הנבהה

 .םישמתשמל סינרציה ןיב



 .םידבועה תורשעל
 .םיקוושמה תואמל
 ונב ובשחמתהש תוחוקלה יפלא תורשעל
 ..הבוט הנשל '93 תא ונל ושעו

 ילא אנט

 לנוישנרטניא םא.ייא.יא
 מ"עב סקינורטקלא
 9 חולישה 'חר
 .49130 הוקתיחתפ
 ,03-9233257 ,9240812 :לט
 03-9244857 :סקפ

 םלש בלב
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 ןונקכ לש חתותה
 עבצ תוקתעה סוחתב הנורחאה הלימה
 01.6 550 ה .ןאכ איהו ןונק לש איה
 תמרב יעוצקמ רישכמל קוקו התא םא
 .תורשפ אלל עוציבו תוכיא
 ישנא ברקב 500-ה םגד תחלצה ירחא

 םגדה תא טרק האיבה <ראב עוצקמה
 תוטלובה תונוכתה ןיב .םלועב רבודמה

 :ןייצל ןתינ הז םגדל תוידוחייהו

 וו שה ==

 עבצב תינחלוש רואל האצוה תנחת םיכמסמ תקפהו תכירעב תושימג םוליצה תוכיא

 ₪6 וא 66 בשחמל רוביח תדיחי תרזעב תושימג רשפאמה ילאטיגיד הנומת דוביע  תורחת אלל םוליצ תוכיאב טסקטו תונומת

 רואל האצוה תנחתל 616-550 -ה תכפוה .עבצב םיכמסמ תקפהו תכירעב המיהדמ 400 סס| לש הספדה תיצולוּורבו

 (הספדהו הקירס) אלמ עבצב תינחלוש .ףדה ידיצ ינשמ

 .סופד תוכיאב

 < ד קל
 .ידרשמה דויצל טרק אלפנ והשמ דוע

 03-5172062 :סקאפ .03-663721 :םינופלט .61294 ביבא -לח .29536 .ד.ח 10 ירויפיטנומ בוחר :יונאר דרעמ

0 
 5 ( 3 וו0זו \/וו\אכוד'\ פאדהא :לוע םיידעלב םיציפמו םיובוס



 1994 ראוני ,14 ןוילג תילארשיה הרודהמה /26 68 0
 6 אג6421א5 / 58911 םסזסא אס. 14, האט התצ 4 ביבא-לת 16 ראה תרצות יחר

 61091 ,ביבא-לת 9237 .ד.ת

 03-6966231 :ןופלט

 03-6963080 :סקפ

 עדילא הדוהי :ךרוע

 ופחאםוו שסוזוסא

 תיגולונכט תונייוצמל העדצהה דעצעמ 16 ד עדילא רמת :בוציע
 .1993 תנש לש ךרדה יצרופ םירצומל 0 א14621אמ יסרפ ב

 ללד הנאיד :םייונמ

 1995 תנשב םתוא ונבהא +4 ןמדלוג ברימ :םילילמת דוביע

 .םהילע םיצילממו סיבהוא ונלש םיכרועהש םירצומ לש ןיטולחל תיביטקייבוס הריקס
 :דדוב ןוילג ריתמ
 םידרוש רתויב םיבוטה קר 6 8 מייעמ ללוכ חיש 0

 .תורבח 2? תרצות :תונוילג 10-ל יונמ :תונוי בל םירצומ 5 קר םעפה םיפתתשמ סיינורטקלא תונויליגב י'םיכרועה תריחביי סרפ לע תיתנשה תורחתב
 מי'עמ ללוכ חייש 9

 :תונוילג 25-ל יונמ
 הבוט תיזח תלמקה 2 מייעמ ללוכ חייש 9

 .תיזח ימושיל חותיפ תוביבס :םעפה .501 ידסמ לע הרדיסב יג קרפ

 76 אוג0821אש לש תילארשיה הרודהמה

 לש ידעלב תויוכז הזוח תחת רואל תאצוי

 תולודג םישועש םינטקה 7 9 .קרוי"וינמ 2:1[ (סחחתוטתו6גווסח תרבח
 רגסנו ךלוה ןוזחל תואיצמה ןיב רעפה לבא ,תויפצה לכב םידמוע אל םנמוא 261014 ירזבא רוקמב ועיפוהש םירמאמל סירצויה תויוכז
 .תוריהמב קס א(40421א8 לש תיאקירמאה הרודהמב

 210 6סחותוטת(6גווסח תרבחל תוכייש

 לש סושר ןמיס אוה 6 0 2ואש

 הידמיטלומ תוגצמ :תוארמהו תולוקה לכ 60 ו
 .סאקולו גרבליפשב תורחתהל הסנמ וניאש ימל הידמיטלומ תוגצמ תנכהל תונכות תריקס יתכרעמה רמוחה ראשל םירצויה תויוכז
 האצוה עדילאיי לש םה םגרותמה חסונלו

 תילארשיה הרודהמה וגול .יימייעב רואל

 םייעיא םיבועחמב םישדח םיקיפא 9 .91994 תורומש תויוכזה לכ .םושר ןמיס אוה

 .תכרעמ קיפאל ימוקמ קיפא ןיב לדבהה המו בשחמב ייקיפאיי לע תעדל תיצרש המ לכ 5 רט קב
 עדימה .תועדומ לש ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא

 "םסרפמה סורופייו "ילארשי קזבמי" סירודמב

 תיינרג היצליפניא 1 10 אוהו רבדב תועגונה תורכחה י"ע ונל רסמנ

 תומשה .תידעלבה ןתוירחא לע ססרפתמ

 !םישדחה םיבבשה סיאיבמ המ .םיצאומ ואדיוו יסיטרכ תריקס סה סירמאמב םיעיפומה סינושה םיירחסמה

 .תוסחוימה תורכחה תולעבב םיירחסמ סינמיס

 םיתנכתמל ורקמ 7
 1.צ א כ ג קונטוופתוה פה 0.

 .ימהרבא ןר לש םירמאמה תרדיסב 'ג קרפ 16 1 סו2זטו 11331602 51. 161- צו, 61091
0 

66231 -3- 4972 :61 . : 

 תורגבתהה ירופיל רבעמ 05/2 2 אנ 4972-35-00
 .םיצירעמ לש ךלוהו בחרתמ להק 05/2 הל תשכור לארשיבו בייהראב יי

 ילארשי קזב%מ 14 דש 1961 ם0וווסה 0[ 0 1 62זאמ

 18 קס1ו5ח60 טח06ז [166056 [זסח

 2.13 (סחוחוטחו6811005 (סחוקחע , \6שש

 רצסזא, 6\1ש ץסזא, :611078] וו6חו%

 הקק6גתהק וח 6 10/21 / 561
 6וזוסח [חג( וא6ז6 סזוקוחה[ץ טטרטפ6

 וח ות6 05 וזה 0[ 0 אא

 זס וח6 60 קץ קח קזסקשח ל

 2115 (0סחוחוטח 6811005 (סחוק הע.

 69 קוקו 1994, 2111 סחר חטוה631וסח
 סח קגחע . 1! זוקח15 666

 ו

 2111 (0סתוחוטח\681:005 (>סחו קח.

 .תוילארשי תורבח לש תועדוה

 לטוט :תורש תכשל .וידוטס ןייזיד :דומיע תנכות

 ןורהא תיכירכ אית ,לק :סופדו תוחול .סקיפרג
 ו
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 הנש לש המויסל םילק םיעטק 9

 :קרובד ןהויג לש ,זא5זפמ ךא46% ,בוהצה ףדה ךותמ

 1486 ידבעמ רצייל הלחה סטנמורטסניא ססקטש םתעמש %

 תא רצייל הל ריתמש ,0/ וא םע םכסה התשע ד
 לופונומה לומ הפוצח הסרתהב ,486-כ תרכומו הננכית הנורחאהש סיביכרה
 ןיב ומכ אוה סטנמורטסניא ססקט ןיבו 6צא1א ןיב לדבהה .לטניא לש
 טקשב תבשל לכות אל ,לטניא ,ק0-ה םלועב הדיחיה המצעמהו ןפיל הינבלא
 .רודטמה תמילג ומכ ד]-ל תשמשמ 681א-ש יל הארנ .שדחה רגתאה לומ
 ןידה יכרוע לש ףאה יפל ףוצחה רגתאה תא תפפנמ הלודגה הרבחה
 - המילגב וינרק תא ץוענל חילצי רעתסמה רפה סא .לטניא לש םיינפקותה
 לש ןויגיפה תחביאל ףשחי אוה יזא ,לשכיו ךבתסי רפה סא .ןטק קזנה
 לש םירחא םירקימב יוקיחל לדומ שמשל הלוכי וז היגטרטסא .רודטמה
 התאש המ לכ .םייקסיע תודוס דושו םיטנטפ תנגה לע םייטפשמ םיקבאמ
 .יומס ףתוש אוה ךכ סשל ךירצ

 בבש חותיפב סטנמורטסניא ססקט לש תוברועמה איה תוחפ אל העיתפמ <
 הזה בבשה תא .אושגט6 כ5ל ארקנש ,מבי רובע (כ5ש) יייתרפיס תוא דבעמיי
 הרוצב םייגולנא תותוא לש דוביע לכ טעמכ עצבי אוהש ךכ תנכתל ןתינ
 םדומל רדשמ-טלקמב הלכו הקיזומו רוביד לש הזטניסמ לח ,תיתרפיס
 לש תוחתפמה שארב הכורא הירוטסיה סטנמורטסניא ססקטל ..7
 םייפקיה םירצומ לש לודג רפסמב ריהומ דיתע יופצ שדחה בבשלו 050 יביכר
 .ס6-ל

 תרבחל 161 םילבכה תרבח תא ןולמ ןהו'ג רכמ הב הקסיעה לע םתעמש 6
 תא לצנל עדויש ,םכח רוחב זרלוד דראילימ 33 תרומת 36 ,גזוגתווס סינופלטה
 ידכ ,ייעדימה תדרטסוטואיי לש ןויערב ואו 50זט0ו לש תירטסיהה תובהאתהה
 גישהל קיטנלטא-לב הצור קוידב המ רורב אל .סיינש וא רלוד תושעל
 ינאש המ .תיאסרוב העובמ ןמזב תאצל עדוי ןולמ יכ רורב לבא ,הקסיעהמ
 תשר ורובע ךירצ אלו תינורטקלא הדרטסוטואמ עונצ רתוי הברה אוה שפחמ
 רבכ ילבולג שומימל הנימז איהו !80א םיארוק היגולונכטל .השדח םילבכ
 ?ןוכנה רבדב םיעיקשמ אל סה המל וא .סויה

 ,ק6-הו קמה קושל תונכות תירפס םע ,לפא האיצוהש שדחה רוטילקתה 4

 תכרעמ לש ק6 תסריג רצייל תדתעתמ לפא יכ תועומשה תא שדחמ ררועמ

 תינויגה הביסה איה תאזה הלעפהה תכרעמ יכ איה תמאה .5ץ5ו6חו 7 הלעפהה

 ישוקה תא לפא הלגת 70 תסריג חותיפב לבא ,שוטניקמ לש השיכרל הדיחיה

 חיטבה אל דחא ףא .םיקוחה תא תעבוק אל איה הב ,ייהחותפיי הביבס לש

 רומח רוסחמ - 05/2 תא הלישכהש היעב התואב לקתת אל איה יכ הל

 הכימת ילב .ק6-ה םלועב םירכומה הרמוחה ירזבא יפלאל םירביירד תכימתב

 .שוטניקמה לש בוטה סשה תא סורהת קר ךכבו חילצת אל איה וז

 דחוחאק46 ,הלש תרבחמה יבשחמ .תימעפ-דח תונמדזה תספספמ בוש מבי +

 החילצמ אל איהו - ירטסיה טיהל סה ,ביהרמה יביטקאה ךסמה םע 0

 לש קווישה יחמומ םעפה יכ םירמוא םיימינפ תורוקמ .שוקיבה תא קפסל

 רחאל .תוקיפסמ תויומכב רוצייל תכרענ אל הרבחהו םיימיספה ויה מבי

 החלצה ספספל סאבמ יד הז ,תקדצומ אל תוימיטפוא לש הכוהא הירוטסיה
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 וסינ ךלש םיחמומהש ללגב קר

 ידמ םיבהלנ עמשהל אל

 .תויזחתב

 לע סיפדהל תכלוה לטניא 6

 תרציימ איהש םידבעמה יזראמ

 סחלהל איה הנווכה .םיירודיס םירפסמ

 הנידמ הכמל ךפהש ,םיבבשה תבינג עגנב

 ינא ."ןוקיליסה קמעיי םשב עודיה רוזיאב

 קוחמל םיבנגהמ ענמי המ ןיבמ אל ןיידע

 לע סיפדהלו םיירוקמה םירפסמה תא

 איבמ הז לבא .םיפייוזמ םירפסמ זראמה

 אל לטניאש המל :רתוי ליעי ןויערל יתוא

 יתלב ןורכזב ירודיסה רפסמה תא תנכתת

 וחילצי אל הז תא זומצע בבשה לע קיחמ

 תעינמל ליעי-רפוס ילכ לבקנ סונובכו ףייזל

 יוהיז סע .תיקוח אל הנכות תקתעה

 שממל היהי רשפא דבעמה לש יעמשמ-דח

 אל איהש ךכ הנכותה לש הנגה תטיש

 הנכותהש רחאל .הנוש דבעמ לע לעפת

 דבעמ סע בשחמ לע הנושארל הנקתוה

 לע הליעפהל היהי רשפא יא ,םייוסמ

 לע ובשח אל ךיא !אל ,טושפ .רחא בשחמ

 !סדוק הז

 תותיפב הלועפ תופתשמ הבישוטו 787 4

 לע ןה ססובמ והשכיאש ,שדח 8156 בבש

 50 תרבחמה בשחמב בבשה) ₪08817-ה

 84000 תרוטקטיכרא לע ןהו (ג1781 לש

 ךדשל רשפא ךיא ןיבמ אל ינא .א!!85 לש

 חצנל הרומא האצותה לבא ,םיינשה ןיב

 הכ תויהל תאז םעו םיעוציבב סויטנפה תא

 התוא ואצמת יכ דע קפסהב תינוכסח

 םירשקתמהו טעה יבשחמב תנקתומ

 םירצומ .תורבחה יתש לש סישיאה

 .הנשה לירפאב סייופצ סיינושאר

 תא לילכהל הקיספה מביש םתעמש 4

 22 הל ךסוח רבדה !05/2 ךותב \וחסוא5

 הו םוקמב .הליבח לכב םיטקסיד רסירת טעמכו קתוע לכל ןויכיז ימד רלוד
 םיצבק תכרעמ ללוכה ,05/2 לש לוהינ תחת ץורל \צוחטסיא<-ל תרשפאמ איה
 ןבומכ .הליעי תוקסרתה תנגהו יתימא תולטמ יוביר ,רפושמ 005 ,תרפושמ
 אל 05/-ש ידכ התלוכיבש לככ השעת איהו הז תא תבהוא אל טפוסורקימש
 מביו יספ/2-יטנאי םישקומ ןימטת טפוסורקימ .\/וחטסיאפ לע בכרל לכות
 תמחלמש דע ךשמי הזה בצמה .םישקומה לש קוריפו הפיקע ,יוליגב קוסעת
 .תרחא וא וז הרוצב ערכות הלעפה תוכרעמ

 תא תוארל תוסנל הצוחה םיברעב ונאצי הנש 35 ינפל ךיא םירכוז 6
 831616 זס םשב השדח הנכות ?העיקשה ינרק רואל עיקרב ףלוח קינטופסה
 הירחאמ .תינמז-וב םינייוול 200 ירחא תיעוצקמ הרוצב בוקעל ךל תרשפאמ
 תמחלמייב קחשל מייע קיפסמ - םינייוול ףלא 20-מ רתוי לש םינותנ דסמ
 ,26קחעז 5606: תרבחל 5149 סייע קיש .תיטסילאיר המרב ייםיבכוכה
 .הנומתל ךתוא סינכמ (412)-422-6600 .לט
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 יעשו ו אגו

 - 094 לש םיטקייורפה לוהינ תונכות

 רשפא ףוס ףוס 2
 םיטקייורפ המכ להנל
 פה ליבק מב
 66 2יעי רתוי

 תואצות

 להנלו חקפל חילצהל ;החלצהל ךלש חתפמה
 .םיבכרומ םיכרעמ לע הבר תוליעיב טולשל חילצהלו ,המר לכב סיטקייורפ

65% - "+ 
 לוהינ דומילל םייאמדקאה תודסומה לכ י"ע הצמואש הנכותה
 םיכרצל הנכותה תמאתה .בשחוממ םיטקייורפ לוהינו םיטקילורפ
 םהיניב רשקל ,ליבקמב םיטקייורפ רפסמ להנל ךל תרשפאמ ךלש
 פסמ-ב תכמות 6ג-5טקשא קאס80ז תנכות .תובכרומ תוכרעמ \ירהלו
 .6-8611268-ו המצועה תבר ורקמה תפש בוליש ךות סו.-\
 ןוחבל לכות וישכעמ ."3.1 תונולח" תביבסב תירבעב תדבוע הנכותה
 ,תיוז לכמ ךלש טקייורפ לכ
 להנל ,םיביצקת להנלו רחמתל
 תומישמ עובקל ,םיבאשמ
 ירדס תא ןגראל ,םינמז תוחולו
 ,םיצמאמ תוצקהל ,תויופידעה
 ,םייניב ימוכיס ,תוחוד קיפהל
 - דועו םימשרמ ,תואלבט
 המיהדמ הקיפרג תרזעב לכה
 ללוכ םינפוג רחבמו
 ,םיעבצ ,תירבע
 .עקר תוינבתו םילמס

 ו ו

 יה

 יחילצהל לק ךכ לכ .64 תונכות
9% 

 009 א - ₪8 +1 מ 8 6 5
 חותיפל טקייורפה תולע תא ךירעהל ךל רוזעיש יגטרטסא ילכ אוה

 סוקמב .וילותיחב טקייורפהש בלשב דוע 'פ.טטאח תטישב הנכ)תמ
 תויבקעו תויתימא תוכרעה לבקת ןטב תושוחתו םישוחינ לע ססבתהל
 םוחתב רבעב ועצובש םיטקייורפ 13,000 לש עדי רגאמ לע תוססובמה
 חותינ ,םינוכיס חותינ ,םיילכלכ םילדומ תונבל לכות ךכ .הנכות ירצומ
 הנכותה יביכרמ לכ .ינדי תויולע בושיח ףאו םדא חכ בושיח ,יפסכ

 ןכ ומכ .הכרעהה תואצות תגצהל םייפרגו םייאלבט תוחוד םיקפסמ
 תוכרעה םסיסב לעו (64%6%) הכרעה ירקמ רוציל הנכותה ךל תרשפאמ
 ךדיב רבכ תירקיעה הלאשל הבושתהו .(וזוּ 11?) יוםא המי
 !אל וא טקייורפל סנכיהל

 00 א - ק] 3 ג ג 6 5
 שי וישכעו .טקייורפה תא ךמצע לע תחקל תטלחה הבוט העשב
 ,תצמואמ הדובע לש תועובש םוקמב .תטרופמ חותיפ תינכות ןיכהל
 סיבאשמ תויונמוימ ,תולועפ לש יגול רדס ,םישורד םיבלש תנכה
 הדובע תוינכות ךל שי דימו 6.1. גאוס -דועו םישורד
 לכ וא 6א-פ4דואוא69 לש 'ורקמ' תוכרעה לע תוססובמה תוטרופמ

 .דבוע התא ובש 'חתפמ להוע ךמס לעו תרחא 'ורקמ' תכרעה
 תואלבט ,סינוש םיטמרופב תינכותה לש הגצה ךל תרשפאמ הנכותה
 ךשמהו יגולונורכה רדסה ,המישמ לכ רובע הדובעה תויוגלפתהו
 הרבעהל תנתינ תקפומה תינכותה .תוליעפו המישמ ,בלש לכ לש

 6א-ץוגתחט= ,ןונכתה בלש רמגב ,ףסונב .םיטקייורפ לוהינל םילכל
 .]ונכתה תואצות יפ לע טקייורפה ךשמה לש תשדוחמ הכרעה עצבת

 !תוליעי וז

 בושח דעצ תישעו ךל תומיאתמה תונכותה תא וישכע ןמזה
 :יכ ,המידק לודגו

 .םינותנ ירגאמו חותיפ ילכל סלועב הליבומה הרבחה איה 6
 .הכימתו תוריש תמרב 1 רפסמ הרבחה איה 6ג .
 ךרדה תא ךינפב תוללוס 6ג לש תונכותה לכ =
 .ךתעקשה לע רמוש התא ךכו םיידיתע םיחותיפל
 תואמ דע ךסוח התא 6ג לש הנכות הנוק התאשכ .
 .הלופכ הרומת לבקמו םירלוד
 מ"עב תוכרעמ .יב.יד.רא י"ע תוכמתנו תוצפומ תונכותה

 03-6390054 .סקפ 03-6390055-לט
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 ינשה לגה :םיישיא םייתרפס םירזע

 האבה הנשב רתויב תיטמרדה תוחתפתה תא הארנ וב סוחת

 רודה .(אייסע ,קפ4) ייסיישיא םייתרפס םיירזעייב אוה

 ריכזהל רשפא .ישומיש ירמגל אל לבא ןיינעמ אוה יחכונה

 .ייסבגבש םיציחה יפל תוהזל רשפא םיצולחה תאיי יכ הרמיאה תא ול רשקהב

 תמינ ,י93 תנשל ונלש "'תיגולונכט םינייוצמהיי תמישרל סנכנ ןוטוינהש תורמל

 ואציש םירצומהמ דחא לכב .םירקבמה תיברמ לש סלוקב תעמשנ הבזכאה

 וא ,די בתכ יוהיז תלוכיב םירומח םימגפ אוצמל רשפא הנשה קושל

 הלוכי הניאו הלק הניא תולבגמה לע תורבגתה .םיעוציבב וא ,תויתרושקתב

 ךירצו אירמת היצפסנוקהש ידכ םיקזח םידבעמ ךירצ .דבלב הנכותב תושעהל

 .דיה ףכ בשחמ לש קפסההו סוקמה תולבגמב סחוכ תא ושממי םהש

 תואמ עיקשהל סינכומו אייסע לש דיתעב םינימאמ םיבר םינרצי ,ונלזמל

 לש אבה רודה תא םיננכתמ סה .שממתי סנוזחש ידכ םירלוד לש סינוילימ

 .ןוחצנ תגאשל הבזכאה תחנא תא וכפהי סה יכ הווקתב םיידועי םיבבש

 לע םיכילומה בחור תנטקה יייע וגשוי הנטק קפסה תכירצו םיהובג םיעוציב

 רפסמ תא שלשתו ליפכת וז .ןורקימ 0.6-0.5-ל ןורקימ 1-0.8-מ ,םיבבשה

 תוריהמ תא ליפכהל רשפאת ,בבש לכ לע םייגולה םילגעמהו םירוטסיזנרטה

 םייגולה םילגעמה .ילמשחה קפסהה תכירצ תא יצחל ןיטקהלו ןועשה

 ןיטקהל ךכו םיבבש תוחפ לע תויצקנופ רתוי לש היצרגטניאל ילצוני םיפסונה

 םיווהמ סויכ .םאה חול לע םיבבשה ןיב םיינוציחה םיכילומה תא סומינימל

 תלוכי לע תושקה תולבגמה תחא תא (םהינימל י'םיקיפא"'ה) הלא םיכילומ

 רתויו האמ יפ םילודג (םיילמשחהו םייזיפה) םהלש סידמימה .םידבעמה

 ידכ בר ילמשח קפסה עיקשהל שי ךכמ האצותכו םיימינפ םיכילומ לשמ

 םיילמשח תותוא תרבעה לע זבובתמ תיסחי בר ןמזו הדובעל םתוא י'ףוחדליי

 .םיבבש ןיב

 םידבעמ יעוציבב הייופצה הצאהה ירוחאמ תדמוע המוד רוצי תיגולונכט

 486-ה תאו ויעוציב תא וליפכי םויטנפה לש תונכדועמ תואסריג .םייללכ

 תב הכרע תחתפמ 1.81 ד66חחס!סשע תרבח .ץרהגמ 100 לש תואסריגב האר)

 דוביע ןיערגמ לחה .בשחמ לש םיביכרמה לכ ,טעמכ ,תא לילכתש סיבבש ינש

 תרוטקטיכרא לש תוחכונה םויכ .64 תגוצתב הלכו 386 דבעמ לע ססובמה

 ירקיעה ונורסחש ,ידנט/ויסק לש 200א/88-ל תלבגומ אייסע םוחתב לטניא
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 םיקסידל עורג ןורתפ סה 0614 יסיטרכ

 הצור התא הלא תא .(\א) ישאר ןורכזו םיחישק

 ןמזה לכ ךלש בשחמב
| 8 0 

 המשל הייואר הלעפה תכרעמ ןיא טפוסורקימל סג .שולשלח דבעממ עבונ

 תא קושל איצות איה רשאכ תונתשהל דמוע הז בצמ םגו - אייסע רובע

 קר תדעוימ הניא תיביטרגטיא-רפוסה היגולונכטהש איה תמאה .ואותקגש

 רתוי םילק תרבחמ יבשחמב םוקמ סופתת סג איה .םיישיא םייתרפס םירועל
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 ןיב דובעל רתוי םיכיראמו

 רשאמ ,הללוס תונעטה

 רעפה .םויכ םילבוקמה

 יבשחמ ןיב ךלוהו םצמטצמה

 לכב ,םיינחלוש םיבשחמו תרבחמ

 שומישו היגרנאה ןוכסחל עגונה

 סיביכרה תא איבי ,םיפלשנ םירזבאב

 .תינחלושה הביבסל םג םישדחה

 הנשב םירוקרזה רואל ףשחיש רחא בבש

 לכב יוצמה ,א0 ןורכזה ביכר אוה האבה

 ולש הנכותה תיתשת תא אשונו בשחמ

 תא תללוכ איה םיינחלוש םיבשחמב)

 .8105-ה ,ייתיסיסבה טלפ/טלקה תכרעמיי

 תא םג ללוכ ₪0או-ה דיה ףכ יבשחמב

 םינכומ ,םינוש םימושיו הלעפהה תכרעמ

 ,בשחמה תא ליעפמ התאש עגרב הלעפהל

 ךכל הפצ .(קסידמ הנעטהב ךרוצ אלל

 תיברמ תא הליבש ,הזה ימינונאה ביכרהש

 טנמלאל ךופהי ,םאה-חולל סחלומ וימי

 תא תונשל ךכו תולקב ףילחהל ןתינ ותוא

 היהי שדחה ₪0א1-ה .בשחמה לש יפואה

 התואב הפלחהל ןתינו קוריפ אלל שיגנ

 .ק6או61 סיטרכ םיפילחמ הב תולק

 יכ םלוכל ררבתי בורקב ,תאז תמועל

 עורג ןורתפ םה 20101 יסיטרכ

 .(8א) ישאר ןורכזו םיחישק םיקסידל

 ןמזה לכ ךלש בשחמב הצור התא הלא תא

 קשממה ילגעמ תא םהילע זבזבל לבחו

 ,06א1614 סיטרכ לש דרפנה זראמהו

 ומכ ,תרושקת ירזבאל רתוי םימיאתמה

 רתויב םיניינעמה םירזבאה .סקפו םדומ

 ויהי 06161 יסיטרככ שומימל

 םינימז י'תירותיאיי יסיטרכ .םייטוחלא

 .האוג תוירלופופל סיכוז םהו סויה רבכ

 םיאלמ סייטוחלא סימדומ הארת בורקב

 םע בולישב ,ק6א!61ג יסיטרכ לע

 לש אוז8חגז6 ומכ ,תושידח תויגולונכט

 ופצת לא לבא .סרוטקדנוקימס לנוישנ

 דוע חקי הז .םייתניב ירלולס ןופלטל

 .םייתנש-הנש

 הרקיש המל ומצמטצי אל םישודיחהו קפס אלל תניינעמ הייהת האבה הנשה

 המצוע ונתי ינוסו אפ6, א8א| לש םישדח םידבעמ .לטניא תרוטקטיכראב

 ןיב הלועפה ףותיש .םיישיא םייתרפס םירזע לש תורחתמ תוחפשמל תפסונ

 רומא הבישוטו (רתוי םיתלצומה טעה יבשחממ דחא ,50 לש תינרציה) 787

 .אווק8 4000 תרוטקטיכרא לע ססובמה ,(84600) שדח ₪156 דבעמ בינהל

 ךרע יוושכ םמצע תא וחיכוה 84000 לע םיססובמה םיינחלוש םיבשחמ

 םירצומה .אייסע לש תלוכיב ךרד תצירפ תווהל לוכי שדחה בבשהו םויטנפל

 ירחא לבא ,תויצולחמ הבזכאה תנומסתמ םילבוס ילוא תפלוחה הנשב ואציש

 תא ספות רגובהו ינשה רודה תא הארנ 4אד1-61ַ.[א/אא לש הרצק הפוקת

 .ישיא בושחימ לש תוליעפה זכרמב ומוקמ



 ו ויט

 | | .םיינדי םיטוטרש/ תופמ הריממה הנכות
 4 110680 תביבסל

= 

 רטסר/ירוטקו עדימ בוליש ₪ 14058 תנכות ₪ תמשוימה תינשדח הרמה תייגולונכט

 רוטקול רטסר לש תיתגרדה ,תיביטקארטניא הרמה ₪ הרמה עוציב תרשפאמ ,11866ז-תנכותב

 םילובמיס לש יטמוטוא יוהיזל היצפוא ₪ תיטמטוא הרמה ₪ ,\ש(06-306 תביבסל םיינדי םיטוטרשו תופמ לש

 540- רטסר לש וק הצק תסיפת תלוכי ₪ .לדוג תלבגה לכ אללו תוריהמב,תולקב ,תונקיידב

 דבלב רטסרה תכירעו הגצה תלוכי ₪ סירטמרפ ץבוק ידי לע תוחנומ הביקעה תודוקפ

 ב סינותנ סיסבל תוירושיק ₪ רוטקוב תמלשומ הדובע ₪ .שמתשמה ידי לע העיבקל םינתינה

 8 טסו 55 תפש ₪ 6 תפשב תונכת : שמתשמל החותפ ₪ הרמה עוציב תלוכי תלעב הנכות הניה 6

 5 שמתשמה י""ע םיטירפת,םיטנופו םיווק יגוס,םילובמיס - תורדגה ₪ הרימש ךות ,טוטרשה לכ לש האלמ וא תיקלח

 5 - תוכרעמל תומיאת ₪ ,דחא ךמסמב רוטקוו רטסר ינותנ לש "תינמז וביי

 5 ההח66ה 0 ,החסוא-ס,ואד שתה הק טד 06,560 .ךרוצה יפל תיתגרדה הרמה תרשפאמה הנוכת

 מ"עב הנכותו םיבשחמ ןיי3כזרקנומ (- ₪ 5 ו / ךע |
 לש השרומ קוושמ

 וחומ = 6165 11 גטוססהס 5 אא סם כ

 04- 720776 .סקפ ,04-721125 .לט הפיח 03-5242907 .סקפ,03-5237569,5242159 .לט ביבא-לת

 ו



 !תוישיאה התנפ אנא

 רואית היה הז - דחא סושי ,דחא בשחמ ,דחא שמתש

 יכ הארנ לבא ,80-ה תונשב ישיא בושחימ לש ידמל קייודמ

 םייא סוקמב .המויסל וישכע העיגמ תאזה הפוקתה

 הריהמ היצמרופמרט תרבוע הדובעה תביבס ,ישיא בושחימ לש םידדובמ

 םיבאשמ ,םיינוגריאו םינתקלחמ םיתרש ,ק6 יבשחמ לש תרשוקמ תשרל

 ייהצבוקייכ םירדגומה םימושי יובירו תיטסילרטנצ הרוצב םילהונמה םיירקיע

 ישיאה בושחימה תכיפהמ המת יכ רבדה שוריפ םאה .(0 0 \חש)

 קפח50א/1. הלימה תא קוחמל ךירצ םאה !ק6-סדקה בצמה לא ונרזחו

 תכרעמ לש החולש לאכ וילא סחייתהל ליחתהלו 06 לש ימשרה םשהמ

 ?תימושי הניחב לכמ תזכורמ לבא - תיזיפ תרזובמה תינוגריא בושחימ

 רתוי ושענ םיישיא םיבשחמ תונורחאה םינשב ,השעמל .ןובשחב אב אל

 תשר תביבסב רתוי בוט דקפתל סילוכי םה ךכל תודוה קרו רבעבמ ייםיישיאיי

 ןויעו הליחתכלמ תעמשנ איהש יפכ תילסקודרפ הזת אל וז .תינוגריא

 .המל ריבסי קדקודמ

 ףוסמ בצינ ונלש הדובעה ןחלוש לע וב בצמב דרמ התיה 26-ב הריחבה ,םעפ

 תומישמה תא קרו ךא עצבל ןכומהו ינכרמ בשחמל רושקה יישפיטיי

 ינהכש (הספדה תשקב וא התליאש ,םינותנ תסנכה ומכ) תויטסילמינימה

 ךמסונ ,תוטוידהה הצקה ישמתשמ ,ונאש ומיכסה א41אח8 \אןט-ה שדקמ

 ךכו רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה ךותמ הרזגנ הכמסההש ןבומכ .עצבל

 לוגרתו דומילב עיקשהל ןכומ היהש ימ סג ,עצבל ונכמסוהש תולועפה
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 אזאזא4שמ-ה םלועב םייזכרמ ויהש סיאשונ

 26 יבשחמל םג םיבושחל םיכפוה חרכהב
 עי ב

 רורב .ףוסמל השיג תוכז ילעב לש רתויב הכומנה המרל לבגוה ,י'תיבשחמיי

 שפיט ףוסמ לומ הדובעב תויתריצי איהש וזיא תוארהל יוכיס םוש היה אלש

 עדימה זכרמש המל םילבגומ ויה (קאססט6דוצודצ) ייתויתרצותייה ילכו

 תולטמה לכ תא ורמג םהש ירחא - םשייל חילצה ינוגריאה

 תאצקהב תטלחומ תומידקל יעבט ןפואב וכזש ,תוינוגריא-תויטירקה

 לכב דומעל חילצה עדימ זכרמ וב הרקמ היה אל דועו רחאמ .םיבאשמ

 ךירציי תריגמב חצנל וראשנ םיישיאה םימושיה ,תויטירקה תומישמה

 .יי'תושעל

 הדובע תנחת אוה הדובעה ןחלוש לע 86-ה .ןיטולחל הנוש בצמה וישכע

 ילב - הילע ירהל םילוכי ונאש "םיישיאייה םימושיה רשועו רתויב ''המכחיי

 .תרחא המרופטלפ איהש וזיא לע ןימזש המ לכמ בר - תשהה להנמ לש תובוט

 ,לבא .ותואמצעמ עורגל אלו המצוע ול ףיסוהל רומא תשרל 86-ה לש רוביחה

 םוכסמ לודג לכה ךסהיי יכ הרמיאה תא שממל רומא רוביחה ,רקיעב

 בושחימ לש םייא תוכפוה תרושקת תותשר .ינוגריא בושחימב םג ייסיביכרמה

 לעבטה ומוקמל דדובה דבועה תא הריזחמו ינוגריא בושחימ לש רגאמל ישיא

 199% יוני לארשי 6

 רשאכ .הדובע תווצמ קלח -

 הדובעה ילכ םה בשחמ ימושי

 תרושקתה תשר ,ונלש ירקיעה

 גוזימב יטננימודה םוידמה איה

 רצותל דבוע לכ לש המורתה

 .יתצובקה

 ןיב םילדבהה סטיאל סימלענ הז ךילהתב

 ,(ו/גא) הבחר תשרל ([.גא) תימוקמ תשר

 תשר ןיב ,בשחמ-ינימל 06 תרש ןיב

 תשרל (קםמה דס ץםםח) תינויוויש

 או הןאזא ג אופ יבשחמ וליפאו תרש/חוקל

 לבא .השדחה הדובעה תביבסב םיגזמתמ

 דוסיה תסיפת :דחא רבדב תועטל ןיא

 הדובעה תביבס לש (ייהמגדירפייה)

 לש הלועה םדמעמב תשרשומ ,תתשורמה

 רהוזל דודיע תקירז הניאו םישיא םיבשחמ

 .םייצכרמ םיבשחמ לש עווגה

 .תויתועמשמ תואצות שי וז הנקסמל

 סמצע לע םיחקול םיישיא םיבשחמ רשאכ

 תומישמה עוציב לש דיקפתה תא

 דסמ לוהינ ומכ ,ןוגריאה לש תויטירקה

 תויצקאסנרט דוביע ,יצכרמה סינותנה

 םיידוחי םימושיו תרושקתה לוהינ ,ןווקמ

 סלועב םייזכרמ ויהש סיאשונ ,ןוגריאה לש

 םיכפוה חרכהב א11א א \אוח-ה

 ,רבד לש ופוסב .ק6 יבשחמל םג םיבושחל

 חיכוהל בייח םייטירק םימושי תרש

 ק6 לע ססובמ אוה םא םג תיאליע תונימא

 ,תושיגנ תנגהל בל תמושת שרוד רבדהו

 ,הנכותבו הרמוחב קלח לכל אלמ יוביג

 לשכ יבצמב סג הדובעב ךישמהל תלוכי

 ,םירבדה עבטמ ,סה הלא לכ .דועו (יקלח)

 תא דחוימב םיניינעמ אלש םיאשונ

 רדסב םיירקיע םה לבא ,דדובה שמתשמה

 .תשרה להנמ לש סויה

 ןיב רשגל אוה תואבה םינשה לש רגתאה

 םע ייסכחיי דבוע לש תיתריציה תואמצעה

 תווצמ קלחכ םילעופה ,ייםימכחיי םיישיא םימושיו "םכחיי ישיא בשחמ

 םיבאשמ לש יזכרמ לוהינ לש תוימיטיגלה תושירדהו ,יתריצי הדובע

 לש בחהה םורטקפסה לכ לע דחא קוח לילכהל רשפא-יאש רורב .םייטירק

 לוהינה סושיב תיברימ תושימג לע רומשל םיבייחו תוינוגריא תויוליעפ

 םשיית איה יכ ינשדח רצומ לש חותיפ תצובקמ שורדל רשפא-יא .יזכרמה

 תלהנה תקלחמ תא תתרשמה תשר לש םישקונה סיללכ תא הלש תשרב

 לעו תו/םילהנמה תבכש לע םיללכ םתוא תא ליחהל רשפא-יא .תונובשח

 .יאלמ תויצקאסנרט לש הטילקה תצובק

 תויביטקדורפ"ה תונכות לש תוישיאב יוטיב ידיל אב ישיאה בושחימה

 תנכה ,םיטקייורפ לוהינ ,םיינורטקלא תונויליג ,םילילמת ידבעמ - "תישיאה

 תוישיאב עגפת איה יכ רוסא תינוגריא תשר תעמשמ תטלשה .דועו תוגצמ

 .םיכסנ אל תאזל .תאזה



 [ = ב-5 תהרלב ל יי 4 2
 רמה מיסה דש לכ מל = יט רד

 ידי ןשי
 ישר רוה מורל ל רי רא-ר שי. ךששרהרהוררף-יל ולי"

 ילא אנט

 וא ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ עפ ₪עה א| 2

 תונעפתה תקיוס
 לכ תא קחסת םאםג | םיינחלוש םימגד 2 םיינחלוש םימגד 4

 ךכבו .ריחמו תוכיא ,ןווגמ לש םלשומ בולישב תנייטצמ סשאדח יקרוס תחפשמ
2 0 

 םיקרוס אצמת אל קושק :םיינועבצ :רופא/ל""ש

 .ביצקת לכלו הרטמ לכל ל
 ..ריחמב אל םג .הלאכ ,4-4 בחור ,600-2400001 ,4-4 בחור ,60000"300ו

 תורבחתהה תורשפאו תונימאה ,הלעפהה תולק םג ,םיאתמ ריחמה
 0 (םימגדה ןמ ןקלחב) ללוכ ,םייתוכיאו םייטקפמוק תיברמל

 רו 2 | תופוקשתקרסלארוק = לוב דע ה תקירס םיררועמ הלא לכ .(שוטניקמו שס ללוכ) םיבשחמה יגוס לכלו תונכותה

 7 ונימב דיחי קרוס .םיפקשו ₪0 יבשחמל .הקדל / ל לשםי / להל .תול

 256)רופא + ל"ש ,ל"ש היצולוזרב (היחמבו) .שוטניקמו = ם'אתמה םגד אצמת חטבל ,ספאדח4 לש םימגדה רחבמ ריצקת ןלהל .תולעפתה

 :ךביצקתו ךיכרצל
 טיב 26) עבצו (םימגד | -ב תוקחסה לכ 24000
 4000 דע היצולוזרב םלוכ .008 תייצפוא .טיב 4

 "010.5 הקרס בחה! = שוטניקמ פסל תורבחתה
 .6שא/טאואר

 ]א וו
 הנושאר הקירסמ תולעפתה

| 

 :קווישו אובי
 סודוק6א/המסידא
 א"ת 45 הלואג
 037510258ו :לט
 0375102584 :סקפ



 קחשמה יקוח תא םינשמ

 ונא הב ךרדה תא וניש םיישיא םיבשחמ יכ איה הקוחש תמ
 "תויתקופתייה ילכ .תוקימעמו תובר םיכרדב םידבוע
 לש םיירקיעה םימושיה סה תישיאה (קא0 0 ד דצ)

 הביבסב תושרדנה תויונמוימה תא תינוציק הרוצב וניש סהו 20 יבשחמ
 ,םיכומנ םיריחמב ולש תונימזהו שידח 76 לש ילנמונפה חכה לבא .תיקסיעה
 רשאכ .םיבר םיקסע לש דוסיה תסיפתב םיבושח תוחפ אל םייונישל ףחוד
 תעצובמ וב ירקיעה םוידמל תוילוש תולטמ עוציבל רזע ילכמ ךפוה בשחמה
 םיבר םירקמבו - םיקומע סה םייופצה םיייונישה ,תירחסמה היצקאסנרטה
 .םייקה רדסה תא םירערעמ

 סימלצו תובר תורבח .יירגאמ'' תוונמת קוויש לש אשונה תא המגודל וחק
 סהלש רגאמ ךותמ ירחסמ שומישל םימוליצ הריכמל םיעיצמ םייטרפ
 לש םיילארשי םיפינס ןהש ,יילאוזיוייו ייקנב יגמיאיי רקיעב םירכומ לארשיב)
 הלא םירוט לעמ יתננולתה םישדוח רפסמ ינפל .(תולודג תוימואלניב תורבח
 וז הטישב .60-80%/ רוטילקת לע תונומתה קוויש לש השדחה הטישה לע
 שומיש תויוכז שוכרל ידכ .תונומתה סובלאב דבלב הייפצל שמשמ רוטילקתה

 וענ רמאמה לע יתלביקש תובוגתה .שומישו הנומת לכל דרפנ מייומ להנל ךילע

 סוידמה תגיגחב ףתתשהל וקקותשהש םימלצמ לחה ,בחר םורטקפס ינפ לע
 לעפמ תא סורהת היגולונכטה יכ םיחוטבש הלאב הלכו שדחה ינורטקלאה
 .םהייח

 ייםייתושדחיי סה םא ןיב ,םימוליצ לע תויוכז תריכמב תלבוקמה הטישה
 םייוסמ רוזיאב ימעפ-דח שומישל איה ,י'םיימוסריפ/םיירחסמ* וא םייפואב
 רובע רגאמ תנומתב שומישל תוכז שוכרל לכות ,לשמל .םייוסמ ןמז קרפבו

 וא ןמאה .הנש ךשמב ,תילבולג וא תימוקמ הצפהל ,העדומ וא ינכט ןולע

 ףוסב לבא ,הזה ןמזה ךשמב הרחתמ שומישל הנומתה תא ורכמי אל תונכוסה

 תצפהל סוידמה הכ דע .ירוקמה ןהילעבל תורזוח תויוכזה לכ הפוקתה

 הרקי םיעבצ תדרפה עצבל שכורה תא בייחמש המ ,תויפוקש היה תונומתה

 ,ריחמה .הל דעיימ אוהש תיפרגה הדובעב הנומתה תא בשל לוכי אוהש ינפל

 תיברימ תוכיאל) תויפוקשמ םיעבצ תודרפהב סיכורכה ןמזהו לובריסה

 תוריש תכשל לש - םירקיו - םייעוצקמ סיתורישב שמתשהל סיבייח

 תא בצעמהמ ענומ ,(םלשומ םיעבצ ןוזיא תגשהב עדיו רקי קרוסב תדייוצמה

 .תובר תויפרג תופולח תניחבל שורדה שפוחה

 ינורטקלאה טמרופב תוליעיו תוחונ

 ,קאדוק לש ?חסוס 62 לשמל ,ינורטקלא טמרופל תורמומ תונומתה רשאכ

 םיחמומ יייע הדיחיו תחא םעפ השענ ינושאר הנומת דוביעו הקירס לש בלשה

 הניאו הטושפ איה (רוטילקת לכ לע 100) תונומתב הייפצ .םלצה חוקיפב

 הכומנ הנחבאמ לחה ,הנחבא תוגרד 5-ב הרומש הנומת לכ .רקי דויצל תקקונ

 ,ןיזגמ ףד לדוגב הספדה תרשפאמה תוכיאב הלכו םובלאב ריהמ ''ףודפידייל

 תספדהל סליפ תקפהל דעו תוציקסה בלשמ הדובעה תא םילשהל רשפאש ךכ

 לש הצפהל רתויב הליעיה ךרדה וזש רורב .הקירסל תוקקדזה אל טספוא

 שמתשהל רוסאש תונומתל קוש שי םאה הלאשה רוריבל הראשנ קרו תונומת

 .ףסונ םולשת אלל ןהב
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 לע ועיבצה רבכ םילי"ומהמ המכ

 האיצוה ,לשמל 60881. .םתריחב

 100-מ רתוי םע הירפיס רואל

 .ישפוח שומישל 60-א0א/ ירתוכ

 הפידע תומכהש איה ןאכ השיגה

 ןוישר לש ריחמהו תוכיא לע

 ףא .תוידוחיה ןדבוא אוה ישפוח שומיש

 הרחתמה תינמז-וב יכ ךל חיטבמ אל דחא

 תונומת ןתואב שמתשמ אל ךלש ישארה

 .ולש םירצומה תא םדקל ידכ ןמצע

 תוקורס תונומתה תוישפוח תוירפיסב

 ירקיעה שומישהו תיסחי הכומנ הנחבאב

 תספדהו תוינורטקלא תוגצמ תנכהל אוה

 ליבקמב .יתרבח-םינפ שומישל רמוח

 הנחבאב םירוטילקת לש הישעת תחתפתמ

 לש הצפהל םידעוימה ,דואמ ההובג

 לש הספדה תרשפאמה תוכיאב סימוליצ

 לש תישילש הצובק .רטסופ לדוגב תונומת

 ,ייגולטקה ירוטילקתיי סה םירצומ

 לש הריחבו היפצ ךרוצל קר םיבוטש

 .רגאמהמ תונומת

 תוינידמ הוולתמ רוטילקת לש גוס לכל

 רגאמב םימוליצהש יפכ .הנוש יושיר

 ,שומישב סילבגומ אל סה ישפוחה

 םיבייחמ ההובג הנחבאב סימוליצה

 תילאודיוודניא םירצוי תויוכז תשיכר

 ללכ םיאתמ וניא יגולטקה רוטילקתהו

 דדומתהל ןכומ םלצ לכ אל .סופד תקפהל

 תוביטנרטלאה לש תובכרומה םע

 - קדצבו - םיששוח סיברו תושדחה

 רשאכ תויוכז תבינג לש תיסחיה תולקהמ

 יעצמא אלל הקתעהל ךכ לכ ןימז םוידמה

 רבעב יתייה ,סתוא ןיבמ ינא .םירקי רזע

 יניצר רגאמ יל היהו ימצעב יעוצקמ םלצ

 .בוט ףסכ יל סינכהש תונומת לש

 לש ילטיגידה םלועב יח ינא וישכע לבא

 .ףדעומה םוידמה איה תינורטקלא הנומת םרובעש סישנא סע דבועו םיבשחמ

 לכ רובע סלשל סינכומ סה ,רצוי ףא לש תויוכזה תא בונגל םיסנמ אל םה

 ,םיישפוח םירגאמ לש תוחונה תא םישפחמ סה לבא ,ושמתשי סה הב הנומת

 ךורעל הסינש ימ לכ .תויוכז תשיכר לע מייומב שומיש לכ םילברסמ סניאש

 תא ךל שיחמהל לכוי רגאמ תונומתמ הידמיטלומ תגצמ וא תספדומ תרבוח

 הלכו םלצה רותיאמ לחה .תויוכז תשיכר ךילהתב זבזובמה ןמזהו לבסה

 תא הנטק הרבח לש ימינפ ןולע שורדל לוכי אל אוה עודמ ול ריבסהל ןויסנב

 ,שדחה םלועה תא אונשל םילוכי םימלצה .םלשל ןכומ 118 ןיזגמהש סוכסה

 לש הצפהה יקסע דיתעב ולהנתי הב ךרדב םייונישה תא ענמי אל הז לבא

 .לגתסהל וכרטצי ,םימלצה ,סה .רגאמ תונומת

 סייוניש .ירטוזא אשונב תילוש העפות ראתל ידכ אל הזה רופיסה תא יתאבה

 שומימל ןתינ ןכותה וב יקסיע תוליעפ םוחת לכב טעמכ םייופצ םימוד

 קחשמה יקוחב םייוניש לש אבה לגל ןנוכתהל יאדכ .ינורטקלא םוידמב

 .עבטי ,ותוא ייסופתייל עדי אלש ימ יכ ,יקסיעה
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 חיזזיוטק זניקסידל םייניאמ

 טוד

 5 1061 805 6 54 4 הפס ₪ 665 +|/0

 .םיקסידל רתויב םיריהמה םירקבה

 . \\שוטססכטשפ-ל םידחוימ םיציאמ

 השיג ןמז תואצות גישהש דיחיה רקבה קחו

 .ק6 6 2וואס ינחבמב 0.2775

 .םינחובה ורמא "...םולח אוה הזה רקבה"

 ! רלוד 160-מ לחה :ריחמ

 םדקתמ בושחימ
 פס פת 00 שש זר
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 רלימ | .'ג  לקיימ

 ונתנא הנש לכב ומכ

 יתשמ 1993 תא םימכסמ

 איה תחאה :הפקשה תודוקנ

 תועלוצמה | יסרפ | תקולח

 ,ק6 042188 לש תיגולונכטה

 םתובישחש םירצומל םיקנעומה םיסרפ

 ןטק ,רתוי רהמיי לש תולבוקמה תורגסמהמ תגרוח

 יתועמשמ ךרד ןויצ םיווהמ סה אלא ,"'רתוי לוז ,רתוי

 .ישיא בושחימ לש םיירקיעה םימוחתהמ דחאב

 תנשל םירחבנה םירצומהיי לש הריקס איה הינשה

 סירצומה תא תבשל םינייצמ ונא הב 31

 תויתלעות ,תוכיא לש השדח המר סלגמ סשומימש

 .ךפסכל הרומתו

 סוחת המכ דע הלגמ םכסמה טבמה ,הנש לכב ומכ

 ,רצוי ןוימדל היירופ עקרק הווהמ ישיאה בושחימה

 תיתורחת חורלו ללכשלו רפשל האלנ יתלב אמאמל

 ק6 לש ירישעה םוכיסה הז .רתויב ביהלמה גוסהמ

 סוחתב תויוחתפתההמ קופיסה ןיידעו 5

 םיקסועה ןיב האנק ררועל קיספמ אל ונלש רוקיסה

 בבשה רושע ינפל .רתוי םיינרמשו םיקיתוו םימוחתב
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 הוויה לטניא לש 6

 לש | תינתה דוח תא

 סוטולו ןוקיליסה תיגולונכט

 הנושארה הנכותל התיה 3

 סושי" ירבקמה ראותל התכזש

 "חצרייה . (8ו1!סז 4 קק!וטגטסח) "חצר

 תורוטקטיכראה לכל הרקש המ  ,ןבומכ ,אוה

 לע וססבתהש הלא ,ישיא בושחימל תויביטנרטלאה

 תנכותו 585-100 תכרעמה קיפא ,280 גוליו דבעמ

 .6ק/₪[ הלעפהה

 לכו) לטניא ידבעמ לש תורוד 3 ונילע ושדחתה זאמ

 יייע רקיעב ,החבשה ירוזחמ רסירת יצחכ רבע רוד

 דבעמה תמצוע תא וליפכהש ,(ןועשה תוריהמ תלדגה

 תוחבשומ תואסריג רסירתכ הררחיש סוטולו 100 יפ

 הרמוחה תרוטקטיכרא .הלש ינורטקלאה ןויליגה לש

 י'תותפייה יסדנהה םוחתל הכפה מבי יייע צא העבקנש

 םינרצי יפלאו תואמ סע ,תואצמהו םישודיחל רתויב

 תוירוקמ ,םיינכט תונורתיב תוינושאר לע םירחתמה

 סלועה .השיכרה תוינכותב תופידעו שונאה קשממב

 .רתוי דוע קומע ילטנמ ךפהמ רבע ישיא בושחימ לש



 1993 תנשל 26 40/2185 יסרפ

 ,"םיעגושמייל תיטסילמינימ המרופטמלפ 06-ה הוויה ותישארב םא

 רבחתהל סוקמב סיישיא םימושי םע יאמצע ןפואב קבאהל ופידעהש

 םויכ ,םימושיה תא סהל ביתכהל א15 יחמומל תתלו יזכרמ בשחמל

 רבודמ וליאכ סינרציה ןיב םיעוציב תורחת םידדועמ 0-ה ישמתשמ

 .םינעוצקמל הדובע תונחת לש ייתיטסיטילאיי הרוטקטיכראב

 םירעב תריגס

 ראשנש המו ובורב רגסנ ינוגריא בושחימל ישיא בושחימ ןיב רעפה

 סויכ רבכ .תרושקת תותשר תועצמאב יביסנטניא רושיג רבוע ונממ

 דבעמ לע ססובמה אשו\/גז6 תרש :םיינשה ןיב וקה תא ריבעהל השק

 באשמיי וא ייישיא בשחמיי אוה םאה - 6 לש הלעפה תכרעמו 6

 רשפא םאה !06 תשרל תרש שמשמה בשחמינימ יבגל המו !ייינוגריא

 םה ימ ןובשחב תחקל ילבמ תרשהמ ונלש תושירדב ןודל ללכב

 םינרצי םיסנמש יפכ ,םיינשה ןיב תצלואמה הדרפהה !תוחוקלה

 הטונ ףכהש ךכל הביסה איה ,םייקלו ךישמהל םינוש םיינרמש

 קושה חתנ ןובשח לע ,ינוגריא בושחימב םג 26-ה ןוויכל תוריהמב

 .םייזכרמ םיבשחמו םיבשחמינימ ינרצי לש תויחווירהו

 דובכה תא םינתונ ונחנא 1993 תנשל העדצהה דעצמ לש ןושארה קלחב

 11-ב רתויב םייתועמשמה םירצומה לש סיחתפמלו םיגוהל יוארה

 תא ונלש םיכרועה ונייצ הירוגטק לכב .הנכותו הרמוח לש םימוחת

 םא 3-ו 2 תומוקמ) םייפוסה סידמעומה 2 תאו ןושארה סוקמב הכוזה

 .תונימזו שודיח לש הרירב יאנת ולח הריחבה לע ,ליגרכ .(וצרת

 1.10.92 ןיב הנושארל תירחסמ םינימז תויהל ויה םיבייח םידמעומה

 ,הישעתה יטינרבקמ השולשל דובכ תותוא ונקנעה ןכ ומכ .30.9.93-ו

 תוברתב רתויב הלודגה הכיפהמל ןוקיליסה בבש תכיפהב ךרדה יצרופ

 .םירשעה האמה לש ןורחאה עברב הדובעה

 םיינורדטקלא םיביכרד

 ביכרה לש ותוהזב קפס לכ ןיא

 סויטנפה .1993 לש רתויב בושחה

 וניצר ונלוכש בבושה היה לטניא לש

 םנמא רתויב םיטעמ קר יכ םא -

 .םויטנפ בשחמ לע די םשל וכז

 הברה לטניא החיטבמ האבה הנשב | חו6 | כ 61 ] טה

 אלו םינוילימ) םימויטנפ רתוי

 םילוז רתויו (<רהגמ 100 דע תואסריג) סיריהמ רתוי ,(םיפלא תורשע

 רתוי רלוד 700-כ לכה ךסב הלוע םויטנפ בשחמ סויה רבכ יכ םא)

 .(הרוצת הווש 486-מ

 םוקעב
 ןוועאדה

 תומיאת לע הרימש ךות השדח ךרד תצירפב קתרמ ןויסנ אוה םויטנפה

 תא ןיטולחל סאות ולש ןיערגה .6 תונכות לש םייקה רגאמה םע

 תוקיתווה תונכותה לכש ךכ ,386/486 ידבעמ לש תודוקפה תצובק

 הרוטקטיכרא לטניא התנב ןיערגה ביבס לבא ,יוניש לכ אלל וילע תוצר

 םידבעמ ןונכיתב רתויב םימדקתמה םיטנמלאה תיברמ תא הלילכמה

 ייעוציב רוניציי לש הרוצב הנבנ תודוקפ לש עוציבה ןונגנמ .םייזכרמ

 לש עוציבב לפטמ רוניצה עגר לכבש ךכ ,םיבלש השימח ןב (ק1קטז.זאמ)

 םימלשה דבעמ .תובקוע תודוקפ שמח

 ,עוציב תורוניצ ינש ללוכ

 הרוצתב ליבקמב םילעופה

 דוביעיי םשב העודיה

 .ייירטמיס יליבקמ

 ,דרפנו ישילש רוניצ

 ליבקמב לעופה

 אוה ,תיאמצע הרוצב

 הפצ הדוקנב דבעמה

 ,שדחה (=1.04ד'11א6 201אד)

 לש תלוכיל ויעוציבב המודש

 תוססובמ תויסדנה הדובע תונחת

 ינש לטניא התנב בבשה לע .6

 םיקיפאו ,תודוקפל ינשהו םינותנל דחאה ,םידרפנ ןומטמ תונורכז

 םכחותמ יישוחינ" ןונגנמ .ליבקמב תויביס 128 עונישל םיבחר סיימינפ

 ןועטל ידכ ,(884א0141א0) ףועיס תודוקפ לש האצותה תא שחנל הסנמ

 64 ובחורש ינוציחה קיפאה .דיתעב ושרדיש םינותנב ןומטמה תא

 בצקב םויטנפל םינותנ ןיזהל רשפאמ רהגמ 66-60 ותוריהמו תויביס

 .לכעל לגוסמ אוהש

 לע לטניא רבגתת 1994 תנשב קר .תורגבל עיגה אל ןיידע םויטנפה

 רבעמהמו הרוטקטיכראה לש תובכרומהמ תועבונה ,תודליה תולחמ

 יייע השעי רבדה .8:6א105 תארקנה תכבוסמ קצומ בצמ תיגולונכטל

 לע םיינורטקלאה סילגעמה תחנהב רופיש :םימוחת השולשב םירופיש

 ,(הפיחב לטניא לש ןונכיתה זכרמב תעצובמה הדובע) ןוקיליסה בבש

 ןורקימ 0.6 םבחורש םיטנמלא תונבל לגוסמה רתויב שידח לעפמב רוצי

 םירופישה .קפסהה תכירצ תנטקהל תויגולונכטו (מיימ לש 1/1667)

 ,יחכונה ולדוגמ תיצחמל םויטנפה בבש תא ןיטקהל םירומא הלאה

 תכירצ תא ןיטקהלו 20 יפ דע 10 יפ רוציה וק תקופת תא לידגהל

 ,סויטנפה לש םיאבה תורודה תא לטניא גיצת 1994-ב .עברל קפסהה

 םפא2-ו תוליגר תואסריגב ,צרהגמ 100-ו 90 ,75 לש ןועש תוריהמ םע

 לש יילגדה תניפסיי היהי סויטנפה .םידבעמ יובירב תנבומ הכימת סעו

 סשב סויכ עודיש ,שרויה תזרכה היופצ הב) 1995 תנשב םג לטניא

 סויטנפה ,זא דע .1997 תנשב קר הרוכבה תא דבאי אוהו (06 דוקה

 .ק6-ה ישמתשמ לכ לש םתפיאש אשומ היהי

 הרומא לטיגיד לש אפלא תחפשמ

 תרבח תא היפתכ לע תאשל סוסו 8 גאס

 .21-ה האמל הקיתווה םיבשחמה

 תיזכרמה הרוטקטיכראכ חתפמ דיקפת אפלאל וניכה לטיגיד לננכתמ

 יבשחמ לש המרמ גוריד-תרב הרוטקטיכרא ,תואבה הנשה 25 ךשמל

 לנחלוש בושחימ לש קושה חלפל .םידבעמ יבורמ םיתרש-רפוסל דיה-ףכ

 ןועש יייע ענומה 8156 דבעמ ,21066 בבשה תא לטיגיד הנשה הגיצה

 סםיבשחמ-רפוסל וחמש םלועב איש בצק קפס אלל - (!) <רהגמ 6

 ןהו רתוי רחואמ וגצוה ,רהגמ 275 דע ,תוריהמ רתוי דוע תואסריג)

 .(אפלא יססובמ ינימ יבשחמב ץובישל תודעוימ

 05/1 הלעפהה תוכרעמב אפלא יבשחמ לע םויכ תכמות לטיגיד

 תכרעמ לש ייהחותפיי הסריג) סק6חשא(5 ,(סקינוי לש תינקית הסריג)

 תוריהמ .וצוחטסשפ לש אד תסריגו (ץגא יבשחמ לש הקיתווה הלעפהה

 לש וזל הוותשמה ,דוביעה המצועב תאטבתמ המיהדמה ןועשה

 .הפצ הדוקנ יבושיחב עברא יפ הלופכ לבא םימלש יבושיחב םויטנפה

 ךוסחי קר אלש רבד ,בבשה לע יפרגה דבעמה תא םג הלילכה לטיגיד

 הדוקנב דבעמה תא לצנל יפרגה עונמל רשפאי םג אלא רוצי תויולע
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 1993 תנשל 20 14042185 יסרפ

 תלת םימצע לש יטסילאיר-וטופ חטש רומיג) אםאפמא]אס ךרוצל הפצ

 דעצ דוע תושוע לטיגיד לש אפלא תונחת .(םיפוקשו םיקצומ םיידמימ

 רבדה .ינקיתה תכרעמה קיפאכ 701 קיפא ץומיא סע 26-ה סלוע ןוויכל

 חונ הריגה ביתנו רתוי םילוז םייפקיה םירזבאב שומיש רשפאי

 המרופטלפל המרופטלפמ

 תנשב בל תמושתל ינשה דקומה

 סוחתב תרעוסה תוליעפה היה 3

 יציאמ דחוימב ,םייפרגה םיציאמה

 תיברמ תא עינהש ,ו/6וו66 לש שדחה בבשה טלוב וז סוחתב .וח5

 .(זגקחוס5 \\וחחוגזא לתבמב םינאישה

 (\/8720) הדובע תונחתל יפרגה ץיאמה לע ססובמ קסשטז 9000 בבשה

 תויסדנהו תויפרג תונחת לש תוינרציל ןמז הזמ תקפסמ קטייווש

 םעט 6 ישמתשמל הנתנ \צוחשסא5 תביבסל הבסהה .8186 תוססובמ

 ,ההובג תוריהמ :"תויתימא'י הדובע תונחת לש תיפרגה תלוכיה לש

 תויביס 24 דע) עבצ קמועו (1280א1024 דע) ההובג תירטמואיג הנחבא

 קושב םילוזה סניא וילע םיססובמה םיפרגה םיסיטרכה .(לסקיפל

 (יחכונה ןויליגב הז אשונב רמאמ האר) םירחתמ ול םיאור רבכ סויכו

 םלוע לש ררועמ יתלבה ךלמה היה קסאטז 9000-ה 1993-ב לבא

 .הגוצתה

 \\/6ו%6% קסוצסז 0

 בשחמ תודכרעמ

 םיבשחמ הב הנשכ םשרת 1993 תנש

 םע תלוכי ןויוושל ועיגה םיאשינ

 לודג קלח .םיינחלוש םיבשחמ

 תחפשמל תתל שי ךכל טידרקהמ

 - מבי לש 7006 תרבחמה יבשחמ

 ןקת לש השדח המר העבקש

 םיינקפסה סג .אשינ בושחימב

 - בושח ןוירטירק לכב םגוסמ םיבוטה םה הלא יכ םימיכסמ וניכרועב

 ושש םיחמומה ןהב םינש רחאל .ע:תרמ סרוג וניא ריחמה וליפאו

 דחוימבו - מבי לש וגולה תא ואשנש םירקיה םיבשחמב םימגפ אוצמל

 7006 תחפשמ האב - לוחכה קנעה לש תרבחמה יבשחמ

 תא דמלל ןיידע הלוכי מבי יכ התארהו

 .קירבמ ןונכיתב קרפ הישעתה

 םוקלמב
 ןוועארה

 וו דחוהאקס 06

 רתויב טלובה רבדה

 אוה הלא םיבשחמב

 יביטקאה גצה

 256) ינועבצה

 וגוסמ לודגה ,(םיעבצ

 םיאשינ םיבשחמב

 ,(מייס 26 לש ןוסכלא)

 ךישממ םידילקה חול

 תראופמה תרוסמה תא

 מבי לש
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 ,היזגסא?סוחז-ה ,ידוחיה העבצהה רזבא .תנייוצמ שונא תסדנהב

 אלל אוה ,םימשוגמה הביקעה ירודכו םירבכעה תא ףילחהל ודיקפתש

 .םיאשינ םיבשחמל וגוסמ בוטהו ירוקמה קפס

 םגד .המישרמ תיבושיח המצוע מבי התנב רוחשה קיטסלפל תחתמ

 רדת תליפכמ הסריג ,486 51.602/50 דבעמה תא ובוחב אשונ 6

 33/.48651 דבעמ ללוכ 7506 םגד .486 דבעמל מבי לש למשח תכסוחו

 ןתינ הז בשחמב .ויעוציבב קזחו היגרנאב ןכסח אוה םג ,לטניא לש

 201614 יסיטרכב הכימת תמייק ,טייבהגמ 340 קסיד ןיקתהל

 התחפה הלחו (תויביס 16 לש ילרגטניא לוק סיטרכ) הידמיטלומבו

 לקשמ תדיחיל היגרנא רתוי תוקפסמ דירדייה-לקינ תוללוס .לקשמב

 .הביבסל תויתודידיו

 וגל הריכזהש דרקפ טלויהל הדות

 תועמשמה תא "תרבחמה תנשייב

 םגדה .ייאשינ בשחמיי לש תיתימאה

 תא הנושארל איבמ די-ףכ יבשחמ לש תראופמ החפשמב ןורחאה

 "תרבחמ-תתיי לש םידמימל \צוחשסשפ לש הדובעה תביבס

 ללוכ ,יצחו וליקמ תוחפ ולקשמש ,ריעזה זראמה .(508%א078008)

 ןפודהמ צש ןטק ןורבכעו אלמ לדוגב םידילק חול ,יתימא ש0 ךסמ

 אופ לש 386/20 דבעמ ןקתומ בשחמה בלב .ול םיקקזנ רשאכ תינמיה

 רתויב םיריבס םיעוציב קפסמה ,(טלוו 3.3) היגרנא תכסוח הסריגב

 .תוריעז תוללוס 4-מ הדובע תועש 9 דע 5 ךשמב

 הק 0חחחום00% 0

 (םילילמת דבעמ) ואסאפ םימושיהו \/וחשסאפ הלעפהה תכרעמ

 ןורכזב םיבורצ ,טפוסורקימ לש סלוכ ,(ינורטקלא ןויליג) םא001.-ו

 .בשחמה תא קילדמ התאש עגרב הדובעל םינימזו ףידנ יתלב א0או

 (ת1.4884) טייבהגמ 10 לש ןורכז יסיטרכ טולקל לוכי 6א1018-ה ץירח

 לדומ אוה 0חוח!8006 300-ה .טייבהגמ 40 חפנב ריעז חישק קסיד וא

 11 הררחש הנורחאל) .ייתרבחמ תתיי בשחמב לולכ תויהל ךירצ המ לש

 םינייפאמה ראש לכ .486/25 דבעמ סע ,425 ,ללכושמ רתוי דוע םגד

 .('תועמשמ יוניש אלל ורתונ 0חוח:800%-ה לש

 תויטנגלאב טלוב הז תרבחמ בשחמ

 זראמב םימלוגמה ,ולש המצועבו

 אוה דבעמה .לקשמ לקו ןטק

 ןב אוה קסידהו ,לטניא לש (טלוו 3.3) היגרנא תכסוח הסריג ,5

 ןעטמ אלל) גייק 3.5-כ לקושה בשחמל תודבוכמ תונוכת .טייבהגמ 0

 26חו1ח 2-| וופ 5



 הנושאר הקלחמ לש תוריש םע םיקסע תקלחמ

 יבשחמ תחפשמ

 יו יי ו
 יבשחמ תא ךינפב הגיצמ רדרב

 םיבשחמ ,880ז₪68 לש 007ה

 םיבצועמ ,דחוימב םייתוכיא

 תונוכת ןווגמב ,אילפהל
 םיבשחמה לכ .תויצרוגיפנוקו

 ההובג המרב תוכיא תרקב םירבוע

 הדיפקב קדבנ ביכר לכו דחוימב
 ןימא בשחמ ךרובע ביכרהל ידכ
 .רתויב יתוכיאו

 תונוכמ תחפשמ
 לש םוליצה
 תונוכמ ךל האיבמ רדרב ףשר
 'בח לש סלועב תובוטהמ םוליצ
 .ןונק תצובקמ סקלס
 ,םימגד לש בחר ןווגמ ךתריחבל
 ילאידיא ןורתפ םיחיטבמה
 תונוכממ לחה ,םישמתשמל
 םימגדל דעו תויטקפמוק
 \  יפלא תואמ תקתעהל םידעוימה
 שדוחב םיקתוע
 סקלס לש םוליצה תונוכמ לכ
 ,שומישל תולק ,תויתודידי
 תועיגמו תויתוכיא ,תובשחוממ
 .רדרב ףשר לש תורשו תוירחאםע
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 .ןגוה ריחמב הלועמ רצומ לבקמ התא .בוט קסע השוע התא ,רדרב םע םיקסע השוע התאשכ
 ןומה םע רשק ילב ,םירתוימ םילובלב ילב) לודג דחא רוקממ הינק לש םירורב תונורתימ הנהנ התא

 םיקוושמה לכו ץראה יבחר לכב רדרב יפינס לכ יכ ,רתוי בוט תורשמ הנהנ התא .(ףוליח יקלח יאלמ םעו םימרוג
 עוצקמ ישנא םידמוע ךתושרל ,לכמ בושחהו .םיפטוש הקוזחתו לופיטל הכימת יזכרמ ךרובע םיווהמ ,םישרומה

 .רתויב בוטה דצה לע ךתוא תרשלו תויעב ךרובע רותפל םדיקפתש םילועמ

 רלזיימ רלטנ ןמקילג

 תוספדמה תחפשמ
 : לש

 תוספדמה ןה רדרב תוספדמ
 ןיאו לארשיב רתויב תורכמנה

 תחא לכמ .אלפ ךכב
 לבקמ התא רדרב תוספדממ
 תוכיאב ,ךפסכל האלמ הרומת
 תונימאב ,הספדהה תוריהמבו

 הלועמה תורשב ,תספדמה
 .(הלוזה) תיאדכה הקוזחתבו
 תוספדמב סיבר םימגד רדרבל

 .ויד תקרזהו רזייל ,הצירטמ
 ךל םיאתת יאדווב ןהמ תחא

 סקפה תחפשמ

 סוסו לש
 דרב לש תוילמיסקפה

 םינש הזמ ןמצע תא תוחיכומ
 ןה ,םלועה יבחר לכב ,תובר

 תונימאו תודיהמ ,תוטקש
 רקחמב תועקשהה .רתויב

 תוחיטבמ רדרב לש חותיפו
 ודמלנש םיחקלה לכ סושיי ךל

 דיתעה לא המידק טבמו ,רבעהמ

 תוידעלב תוינכט תונוכתב
 תונימאה לע שגדה .רדרבל

 תוינכט תונוכתל ףסונב ההובגה
 ססקפל ךל רשפאמ ,תודחוימ

 ,ששקפל ילב
 ...םעפ רחא ,םעפ רחא ,םעפ
 תא תוארל ילב סקפ הנקת לא <

 ,רדרב ימגד ןווגמ |

 ףינסה תבותב יטרפל
 האר ךילא בורקה
 ."בהז יפד"ב ונמוסרפ

 039245082 .סקפ ,03:9225921 .לט ,הוקת חתפ הירא .ק ,3 לעפא 56 םוליצ תונוכמו פחסחחושה ידרשמ ןוכימל םיידעלב םיגיצנ / מ"עב (לארשי) ףשר-רדרב :תורשו תוירחא

 ןפ9



 1993 תנשל 26 4042185 יסרפ

 סילודגה ונימ ינבש ירחא הברה דובעל ךישממו (םיטקסיד ןנוכו

 .םהירבצמ תא ונקור רתוי םידבכהו

 יםקיה דויצ

 עבצ תספדמ לש הינק םהב סינמז ויה

 הבולע תוכיא ןיב הריחבב התוול

 אל םישמתשמה בור .עיתרמ ריחמל

 תוספדמ לש תוכיאב קפתסהל ולכי

 אל סג לבא - תוינועבצ ויד תקרוה [ךכ ב 1000
 לש ריחמה תא סלשל םסינכומ ויה

 ומכ ,תויביטקרטא עבצ תויגולונכט
 יייע הנשה הרתפנ תאזה המלידה .םינעבצ וא הוועש לש תימרת הרבעה

 .68%16| 12006-ה ,דרקפ טלויה לש תינועבצה וידה תקרזה תספדמ

 קויד ,ההובג הנחבאב ,תיתימא עבצ תנומת לבקל רשפא הנושארל

 ,ןכ לע רתי .רלוד 2000-מ תוחפ הלועש תספדממ סינווג קמועו יטמורכ

 תינמז-וב החילצה א

 תפטושה תולעה תא ןיטקהל

 , הספדה קיפהלו דומעל

 ריינה יגוס לכ לע תיתוכיא

 (טושפ \ע לוטנ ריינ ללוכ)

 .םיפקש לעו

 השדחה 06א6-ה

 םיאיש םג תעבוק

 לש תוריהמב םישדח

 .ויד תקרזה תוספדמ

 הקדל םידומע 6

 טסקט דומב

 דומעו ןבל/רוחש

 .אלמ עבצב יפרג דומב הקדל דחא

 יסיטרכ ףיסוהל ,טייבהגמ 26 דע ביחרהל רשפא ןורכזה תא

 קושה .טפירקסטסופ חנעפמ ףיסוהלו (ןומיסא תעבט וא טנרתא) תשר

 שי ויד תקרזה תוספדמלו ררחסמ לודיג לש בלש רבוע עבצ תוספדמ לש

 תיזחב תאצמנ דרקפ טלויה לש 063616 תספדמה .ךכב יזכרמ דיקפת

 תוכיא לש םישדח םיאישל קושה תא הירחא תכשומ איהו המגמה

 .םיכומנ םיריחמו ההובג

 טלויה לש תירקיעה הרחתמה ,ןונק

 הרחיא אל ,ויד תקרזהב דרקפ
 6 %ח 8
 תספדמ לש הגצהב ₪? ירחא הברה ו 6 1 9 6 ב 6 0 0

 .ךומנ ריחמב תיתוכיא ויד תקרזה

 תצירפ הווהמ הקיתווה םטספו6 16+ תחפשמ לש ,810-600 ,שדחה םגדה

 שאר .רלוד ףלאמ תוחפ ןריחמש תוספדמ לש הירוגטקב תיתוכיא ךרד

 הבוט תספדומה האצותה לבא ₪? לש הזמ הנוש ןונק לש הספדהה

 רצונ אוה יכ ןיחבהל השק ספדומה ףדה לע .הדימ התואב טעמכ

 .ןושארה םוקמב התכוש וזמ שילשכ קר אוה הריחמש תספדמב

 עבראל וידה יעבצ תעברא תא הדירפה ןונק םג ,₪6 לש תספדמב ומכ
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 םיעבצה דחאש ללגב קר תואלמ תוינסחמ קורזל תצלאנ וב םדוקה

 חתיכוהש ,36007] תופיפצב ,םירירח 64 ןב הקרזה שאר עבצ לכל .רמגנ

 שומישה .עבצה קמועב ןהו יוסיכה תודיחאב ןה ,םינחבמב ותוכיא תא

 טנס 4-ל ספדומ דומעל תולעה תא דירומ תודרפנ עבצ תוינסחמב

 וז תספדמ (בייהראב) תויונחב רלוד 500-כ לש ריחמב .עבצ לכל עצוממב

 .הרידנ ייהאיצמיי הווהמ

 ןוקינ לש קרוסה

 ןתינ .רועזימב אלפ אוה

 ןנוכ לש הנקתהה ץירחב וניקתהל

 קפסמ אוה תאז םעו שטניא 5 64

 ,מיימ 35 תויפוקש וב קורסל ןתינ .יעוצקמ תויפוקש קרוס לש תוכיא

 םיווק 2700 לש הנחבאב ,תויביטגנו תויביטיזופ ,ןבל-רוחשו תוינועבצ

 תא .84 לדוגב םיעבצ תדרפהל תולדגה עצבל ידכ קיפסמ - שטניאל

 הקירסה הב ,תידוחי היגולונכט ידי לע ןוקינ הגישה ךרדה תצירפ

 לש דחא ךלהמב תעצובמ (סינווג ןוילימ 16.7) תויביס 24-ב תינועבצה

 תיביטיאוטניא הלעפה תנכותו 5051 םאתמ סע קפוסמ קרוסה .שארה

 .\/וחטסאפ תחת תלעופה

 ךבוסמ אל הקירסה עוציבו 6 ₪01 תנקתה ומכ הטושפ הנקתהה

 םישמתשמה תניחבמ .=1 47880 קרוסב םיכמסמ תקירסמ רתוי

 תואצוה ,םוסרפ ידרשמ ,םייעוצקמ םיאקיפרג) םיילאיצנטופה

 תוחפ אל תיתועמשמ ןוקינ לש ךרדה תצירפ (םיניזגמו םירפס

 .תודחא םינש ינפל םיינחלוש םיקרוסב השחרתהש וזמ

 בלשמ ,הלוכ תיפרגה הדובעה תא עצבל שמתשמה לוכי הנושארל

 הלכו יפרג בוציעו הנומת דוביע ךרד ,תיפוקיש לש הקירסה

 םילכב 6 לע ,םליפ ןייוותל םיעבצ תדרפה בוק תקפהב

 .םילוזו םייטקפמוק

 וו
 50₪|600ֶח 0

 תרושקת תרמוח <

 סילימה תא תוגציימ 86 תויתואה

 (₪גסאססח6 "הרדיש זוכיר תמוצ"

 ודיקפתש רצומ ,סח66ח1ז310ז [4060)

 תרושקתה תרדיש תא ךופהל

 תיטקפמוק תזכרמל תינוגריאה

 סינוגריאב הרדישה .תחא הנימאו \[66[=[[6+ 00\
 תרושקת תשר ביבס הייונב סיבר

 תוימוקמה תותשרה לכ תורושק הילא ,"פפ| ומכ ,דואמ הריהמ

 המאתהל דואמ החונ וז היגולופוט .(א007585) םיבתנ תועצמאב

 ,םייטפוא םיביס היושעה ,הדלישה ןכש ,ןוגריאה לש יזיפה רוזיבל

 הקוזחתה יישקב אוה ןורסחה .ידמל םילודג םיקחרמל שרפתהל הלוכי

 ןורתפה .תוימוקמ תולקתל הלש תועיגפבו תרזובמה בותינה תכרעמ לש

 לש ייצוויקיי יייע ,תחא ייתזכרמיי ךותב תכרעמה זוכיר אוה יסאלקה

 .תזכרמב בגה חול לש םידמימל הרדישה

 תאז השוע איהו - הז תא קוידב השוע \/6!!חו66ו לש 86א תזכרמה

 תובישח תונימאל שי תינוגריא הביבסב .תומישרמ תונימאבו תוליעיב

 תוריתי יייע השורדה תונימאה תא הגישמ תאזה תזכרמהו תיטירק



 החימצ ןומרוה א

 רחוי רחמ ביגלמוש הז ל?
 .דהמ ךילא ב'גמש ,בשחמ בייח התא חצנל 'דכ ,םויה

 ,ךל ןתונ "רוטסרטויפמוק" תיבמ שדחה בשחמה "קסועסז 1ווש"

 "\\סז6" ,"\/וח00צ8" םע המידק ףורל תורשפא ,םכחותמה שמתשמה

 .]/[טוזזחו66ו8 ימושיו "1 סטפ" ,"םאס6]" ,"שגדיי

 עקתהל ילב ,ןיתמהל ילב בצקה תא ביתכמ התא וישכע

 32-תוו 85 1/8 תוהובג תויצולוזרב ךסמ תצאה סיטרכ :1דיה

 !6 יפ ריהמ \/1ט]ווחוט6וג -ו \%ות0סואפ תביבסל ידועי

 חישקה ןנופל םינותנ תרבעה תוהיהמ

000 

 0/5 2450 וו ןנוכ

 םאתמ
 ןנוכ

 15 18 0 שס 0
 \/צ\ 5

 סשה
1-5 

 מש
5 

 ןומטמ ןורכיזל תורשפא םע 32-81 תיגולונכטב חישקה ןנוכה רקב
 !םינותנה תרבעה תוריהמ תא 6 יפ ריבגמה

 לש החונ הרמה תרשפאמ 2.1.8 תבשות :חחבושה חורש בא

 .(76ח1וטחו) 2241 דע יזכרמה דבעמה
2 

486 5 486 12%2- 6 
5 015 

 486 5א-33 | |486 ג-33| \486 מכ
9 5 65 

 .(256%-ל תורשפא) 128% :ןומטמ ןורכיז :תיסיסב הרוצת

 :הבחרה יצירח .(32א18 תורשפא) 4א1ם :הדובע ןורכיז

 .( סא 1 25-33 112 32-8וז-2 .6 4

 תורשפא םע 8805[6 [א[₪ שספג 8\1 :ץסמ תצאה סיטרכ

 :חישק ןנוכ רקב .םיעבצ 1671 דע 2א18ל הכחרה

 -] אופ וא | 44אום :ןנוכ .[פס שפה 1 32-עו\

 (1024א768) 5/0 :ךסמ .14חו ,120א18 :חישק ןנוכ

 ₪05 6.0 :הנכות .מיימ 0.28 הדוקנ לדוג

 .תירבעב האלמ הכימת םע \\וחטטיאצ 3.11 10/זו!וחטטב

 03-5798360 .סקפ ,03-5798350 .לט בי'ב 13 ןושיקה

 ואומטסואצ 3.11, 205 6.0 :"םינמב רבכ תונולחה"

 הליבחהמ קלחכ תירבעב האלמ הכימת סע \1וווו!וחפטב|

 השרומ 00 ₪1 1 .

 ךסמל הרבעה תוריהמ
 רו מ ךסמ תצאה יסיטרכ

 כ דחומתו66 1
23 5 

7 
14 

15 

7 
5 

 2 יסיטרכ
 ךסמ

 ךדומ?תו 89006 = %ֶפ 4000 = 05426 8 |
 א 153-805 = 0031805 10080. 5

 ₪ 5 :םש 03-5798360 .סקפ "רוטסרטויפמוק" :לא]

 :תוחבשהה םע דבעמל ריחמ תעצה לבקל שקבא [

 טטרפ ,םינוש םיחפנ [- :םיחישק סיננוכ [

 | 53:928- [-] ואטושו 9000 [-] :ךסמ תצאה יסיטרכ [

 ן .ולט | 12 1318 6:3 וטחמ 55 128 77 תישק כ רקב]
 21 [ ] 17"[ ]  :םיכסמ
 0 ב

 | ן
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 1993 תנשל 6 א14021א5 יסרפ

 לכב (860טה00067)

 יטירק טנמלא

 ךותל .תכרעמב

 לש תיביסמה הדלישה

 םיעקתנ תזכרמה

 דוביע לש םילודומ

 תוירושיק ,םינותנ

 תוימוקמה תותשרל

 הרקמב .יזכרמ לוהינו

 תכרעמה ,הלקת לש

 לודומה תא ףוקעת

 הרוצב עוגפה

 אלל תיטמוטוא

 אל םיקלח לש התבשה

 תא ףילחהל ןתינ .םימוגפ

 תקספה אלל עוגפה לודומה

 םא .לוחתיאב ךרוצ אללו תוליעפה

 הסנתו היעבה תא רתאת תכרעמה יזא הנכות טנמלאב איה הליפנה

 המישרמ תונימאל .תיטמוטוא הרוצב בוש - ךילהתה תא שדחמ לחתאל

 בחורו יליבקמ דוביע תרוטקטיכרא לש המצוע \/6!!=ו6טו הפיסוה וז

 טקשה תא תשרה להנמל םינתונ הלא לכ .בגה תרדיש לש םישרמ טרס

 תא 86א-ל סינתונש םהו ,ולש הבוטה יופכ דיקפתב רסח הכש ,ישפנה

 .1993 תנשב םינייטצמה ןיב םוקמה

 אוה (4/\5) 5186%8016 \אוזוחק טס : :

 לש רקי אל רוביחל יסאלקה ןורתפה 300( | חאפז

 טוויחה דקומ" .תרושקת תותשר
 (8\5 תועמשמה תא הנוכנ ראתמ לבא ,ילולימ אל םוגרת) "רשרושמה
 סילוז ₪085 יייע םירחא םירזבאו םיישיא םיבשחמ רבחל ךל רשפאמ
 לוכי התא ,תכרעמל תילוהינ תלוכי ףיסוהל ךנוצרב רשאכ .םימכח אלו
 ראש תא להנל וכרדו דחא דקומל השורדה הנובתה תא ףיסוהל
 ךרד 5אאוק יטרדנטסה לוקוטורפב השענ לוהינה .תרשרשב תוילוחה

 .לוהינ תדמעל דקומה ןיב רישי רוביחב וא ,תשרה

 סידקמ 1.וחא8ו66ז -הו 5% לש השיגה חותיפב הצולחה איה 360%

 רזחשמ דקומ לכב תוארל רשפאמ אוהש תאזב וירחתמ תא דחא דעצב
 תשרה ירזבא תא רזפל ןתינ וז הרוצב .דיחי (₪75415₪) תוא
 תכרעמה .ליגר ₪08 רוביח יייע םיירשפאה הלאמ רתוי םילודג סיחווטב
 תשר תייגולופוט תויעב לש לודג רפסמ רותפל הלוכי וז הרוצב תרצונה

 .לוזבו תוליעיב

 ינחלוש ץ6-ב תוליבק תושלוח

 תמר .תרשב תוינלטק תויהל תולוכי

 תרשהמ םישרוד ונאש תונימאה

 ןתינש וזמ תומר רפסמב ההובג

6 ₪ 6 
 קס 6 ז זו 6

 5 9-9 00 .יטרפ םושיב הב קפתסהל
 (גטו ד016ז8006) "תולקתב תודימע"

 תרבח .יצכרמ תרשב ינויח ךרוצו ינחלוש בשחמב סוסקול איה

 קסשסזזגחו6 655000 "תרש רפוסייה תא הנשה הגיצה דא 600

 סיעוציב+תולקתב תודמע+פ6 תומיאת :שלושמה בולישה תא םישגמה

 .םיקירבמ

 סקינוי לש 560 תסריג וא [א6ו\\גזט לש הצרה יייע תגשומ תומיאתה

 1994 'וני לארשי 6

 יייע תגשומ תולקתב תודימעה .תרשה תכרעמכ (לטניא ידבעמל הסריג)

 תקידב םע קיפא ,(566) תואיגש ןוקית סע ןורכז ,הרמוח תוריתי

 הרוטקטיכרא יייע םיגשומ סיעוציבה .ירלודומ הנבמו (ת41דצ) תויגוז

 ובו בג חול םע ,תירטמיס (4860%2/66 ידבעמ 6 דע) םידבעמ תבורמ

 אלא םא חול ןיא םיירלודומ םיבשחמב) תויביס 64 ןב ימוקמ קיפא

 לודומ ללוכ ,םיליעפה םילודומה לכ םיעקתנ וכותל ,יביספ בג-חול

 .(ןורכזה ילודומו יזכרמה דבעמה

 ,(51פ 5) הריתי קסיד תכרעמ תללוכ תרש רפוסה לש תונוכתה תמישר

 לש לודג רפסמב הכימת ,תוללוסב הבוגמ רוטינ ,םיריתי חכ יקפס

 סלועב וניארש רתויב םיריהמה בושיחה יעונממ דחאו 5651 ימאתמ

 .ק6-ה

 תותוער תונכות

 תכרעמ איה \אוחשסשפ אז םאה

 הלעפה תכרעמ וא תיללכ הלעפה

 הכיבמש הלאשל הבושתה !תותשרל

 - איה טעמכ הנש הזמ סינשרפה תא

 הלעפהה תכרעמ איה אד .ןהיתש

 תוירושיקה תא הלילכמש הנושארה

 הב הביבס ךותב תילרגטניא הרוצב

 \/וחסש5-ו 05 ימושי ץירהל ןתינ

 תבלשמש ץ6-ל הנושארה הלעפהה תכרעמ םג וז .םיידיתעו םייחכונ

 יוביר םע (אוטווגוחז6ג0וחַפ) םימינ יובירו (א[ט!זוקזססטפפוחפ) תולטמ יוביר

 4 דע םע תומרופטלפ לע התוא ץירהל ןתינ .(אוטוווקזסס655וחפ) םידבעמ

 .ייירטמיס יליבקמ דוביע" תרוצתב םידבעמ

 םוקלב
 ןוועארה

 \(!תססא5 \אז
 ו

 איה ךכבו תיפיצפס הרמוחל רשקה תולבגמ תא תצרופ םג \/וחשסאצ א

 .הדוסימ ק6 לש הרדגהה תא הנשמ

 הלש תואסריג תונימז סויכ רבכ

 לש) אפלא ,םויטנפ ידבעמל

 דיתעב .או!ק5 ₪4000-ו (לטיגיד

 2 156 תומרופטלפל הריגה היופצ

 הדמעב איהש ךכ ,תופסונ

 תכרעמל ךופהל תפדעומ

 תילסרבינואה הלעפהה

 .ינחלוש בושחימל

 הפיסומ וז םישרמ סיסבל

 "םדקתמ תרשיי תרודהמ

 הכימת (//093ח666 56זצ0ז)

 תשר לש תומדקתמ תונוכתב

 תשרב ןיקתהל תרשפאמ 7/5 .תרש/חוקל

 םיבר סירוטיאב תשרה יופימו (אוטווופטזצטז) םיתרש לש לודג רפסמ
 רתויב רשקנ ומשש הנשה רצומ דוע ןיא ,רוציקב .(א!טווקו6 כסחובוחצ)
 יכרעמב הכימת םג תכרעמל הפיסומ 45 תרודהמ ."אוט1ז" יראות
 תשר לוהינל סילכו שוטניקמ יבשחמל תוירושיק ,א1פ םיקסיד
 תותשר סע התוא בלשל ןתינ .היתרשו הישמתשמ לע תרושקתה

 .מבי/טפוסורקימ לש 1.4א א!גחגקטז וא לבונ לש א6ו\שגז6 תא תוצירמה

 עונמה תא לצנל ומאתוהש םימושי קיפסמ םינימז אל ןיידעש תורמל

 סיצבקה תכרעמ תאו ,תויביס 32 דוקמ ולוכ יונבה ,הלש שדחה

 סניאש םיעוציבל לאיצנטופ וארה 76 1.485 ינחבמ ,הלש תמדקתמה

 5 יצא ל רבו



 | ימלוע שודיח
 05/2 הלעפה תכרעמל סוריו יטנא |

 םלועב 1 2/1 12/[71 תבשחנ למרכ סוריו-יטנא וברוט ;/ למ
 םירימחמ הרקבו תוכיא ינחבמ הרבעש רחאל תש לש .

 ןהילמפ תא תאשל הייוארכ תימשרה הרכהה תא הלביקו
 :םלועב תוליבומה לש

 ₪ לכ
-5 24 

/ -% 
8 

 | חב שב 5 הו6 ₪ 12 ו יל -- /
 8 סו"

 אפס ₪
 למרכ והיו ייטנאל רתוב הובגה ןויצה | 0

 !רתויב הבוטה ךדי גשיהב - רשפתהל המל
 !דילנתלנ הותיסב - 64 א[5ז. - םודיו ישנא וברוט תנכת

 בוווהוכה הירק
 סוקי

 מ"עב הנכות תסדנה למרכ
 04-416979 .סקפ ,04-416976 .לט הפיח ,20 תורדתסהה 'דש -טסופ ק'צ



24 

 1993 תנשל 90 4642185 יסרפ

 תכרעמכ ןהו תינחלוש הלעפה תכרעמכ ןה ,תרחא הרחתמ לכמ םילפונ

 .תיתשיר הלעפה

 יינכרריה ןוסחיא לוהינ"

 (/(8ת420ח16ה1 [11673100108] 5101880) - 0 סת[ ה ₪ 1

 םינותנ יזכרמב תלבוקמ הטיש איה

 שמתשהל רשפא יכ הסיפתה תדמוע הירוחאמ .םילודג םיבשחמ לש

 הכשמה - ייילאוטריוו קסידיי התיה ומכ םייטנגמה םיטרסה תירפיסב

 קסידהש יפכ קוידב - רתוי יטיאו לוז םוידמב קסיד לע ןוסחיאה לש

 תקפסמ אל בשחמב א-ה תומכ םא ,ייילאוטיוו ןורכזייכ שמשל לוכי

 דעוימ ק6 תביבסב 115א1-ל רנוק לש יצולחה שומימה .תושירדל

 שומישב םיצבק .הנכותו הרמוח לש בוליש ללוכ אוהו \6וו/גו6 תותשרל

 לטנל םיכפוה םה םש םג םאו יטפוא ןנוכל תיטמוטוא םירבעומ רידנ

 לכ שמתשמה תניחבמ .יטנגמה טרסה ןנוכל םתוא ריבעי אבה בלשה

 התאש בל םישת סומיסכמ .ןיטולחל ייםיפוקשיי םה הלאה םידודנה

 תא קיתעהל ולחה רבכ תורחא תורבח .ץבוקה תפילשל ןמז רתוי ןיתממ

 .תויצולחה לע שיילצ עיגמ רנוקל לבא ןויערה

 יתרשמ לידבהל) םימושי יתרש \\ | \ | 6 /

 ןורתפה סה (הספדהו םיצבק

 רגהל תוצורש תורבחל ףדעומה זסז אז 5
 ןהל ןיא לבא \/וחטסשב ימושיל

 אל בושש ,םינשיה םיישיאה םיבשחמה לש תיביסמ הפלחהל ביצקת

 ,םתוא םיבהוא תותשר ילהנמ םג .םימושיה םע דדומתהל סילגוסמ

 עיגהלו תשרב הרוקש המב רתוי בוט טולשל להנמל םירשפאמ סה ןכש

 61דח]א תרבח לש ואזאץוטא תנכות .םיעצמא לש ילמיטפוא לוצינל

 תביבס הווהמ איה תרשה לע .םימושי יתרש לש הירוגטקב הבוטה איה

 \/וחטסשב ימושי רפסמ תצרה תרשפאמה ,םימינו תולטמ תבורמ הדובע

 תא תלהנמש ,הנטק תינכות הווהמ איה הדובעה תונחת לע .ליבקמב

 תדעוימ תיחכונה הסריגה .שמתשמה לש תודוקפה תטילק תאו ךסמה

 בורקב .(וש גא) תובחר תותשרב הכימת תללוכ איהו !אסו\\גזט תותשרל

 ,לבונ םע םכסה לע העידוה םג 618ד1א .ו/וחנסשפ אד-ל הסריג היופצ

 לש רתוי דוע הקומע היצרגטניאב הלועפ הנפתשת םייתשה ויפל

 .ןהירצומ

 תוילמוועי תונכות

 תא סוטול הלחה !חוקזסש םע

 לש הירוטסיהב הינשה הכיפהמה

 הנושארל .םיינורטקלאה תונוילגה

 המרונה תא העבק 1-2-3-ש זאמ

 רצומ אב ,םינש רסירת יפל תונוילגל | 0 ּז 5 | ₪ 0 זסצ

 הסיפתה תא דוסיהמ תונשל לוכיש 0

 יכרעמ חתנל שי הב ךרדה לע ונלש וס ז ות 5
 ןחוקזסצ .םיבכרומ םיירפסמ םינותנ

 םוקמב .הדובעה תלחתהל אצומה תדוקנב רבכ הכיפהמה תא ליחתמ

 לש ידמימ-בר לדומ תונבל <רמומ התא תינטשפ תידמימ-וד הלבט

 םוקלב
 ןוועארה
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 .חתנל הצור התא ותוא אשונה

 תואחסונל םיאת רושקל סוקמב

 ףד ןיכהל רומא התא קוה-דא

 םיטנמוגראה ןהב תויללכ תואחסונ

 ,י'תוריכמיי ומכ) םיגשומ םה

 (המודכו ייםיחווריי ,"רוצי תויולעיי

 שמתשהל סוקמב .תובותכ אלו

 התא םיימתס םירפסמו תויתואב

 תודומעה תא ריתכהל לוכי

 ךכ ,םינבומ תומשב תורושהו

 תוננובתהמ לדומה תא ןיבהל רשפאש

 .האירקמ תואחסונה תאו

 תואחסונ יייע ושבוג ויקלח ןיב םירשקהו םלשוה לדומהש רחאל קר

 לש הריחב יייע ייהפקשה תודוקנ" וכותמ רוזגל ליחתמ התא ,תויללכ

 ,תולקב הפקשהה תודוקנ תא תונשל לוכי התא .םיידמימ-וד םיכתח

 תוירוגטק םכסל ,ךפיההו תודומעל תורושמ תוירוגטק לש הרירג יייע

 תדוקנמ האצותה תא ןוחבל ידכ רחא םידמימ גוזל רובעלו דמימ לכב

 תורודצורפבו רבכע תציחלב השענ הז לכ .ןיטולחל הנוש הפקשה

 ,וישרושב הרוקמ !חוקזסצ לש תינכפהמה השיגה .תויביטיאוטניא

 תביבסל הבסהה לבא ,א6אַד יבשחמ לש ידרגנוואה סלועב ולתשנש

 תלוכי ול הפיסוה וליפא אלא רצומב המגפ אלש קר אל ו

 .הלעפה תולקו

 תונוילג לש ןורחאה לוביה תא םירקוס ונא הז ןוילגב רחא רמאמב

 לש ויתועבצא תעיבט תא םש רצומ לכב אוצמל לקו סיינורטקלא

 ףרוג ףילחת וניאש יאדוובו ונמז תא םידקהש רצומ ילוא הז .[חוקזסצ

 טלובה ךרדה ץרופ אוה לבא ,םילבוקמה םיינורטקלאה תונוילגה לכל

 .1993 ימושיב רתויב

 םיינורטקלא תונוילג לע רמאמב

 הסריגה התכו הז ןוילגב עיפומה 0[008%1 קז0
 ורפ-ורטאווק לש רתויב תנכדעה +0 [ \\ | ח 60 \ 5
 ."םיכרועה תריחביי לש ףסכנה סרפל 6 ז 5 0

 םיטרפמ ונא רמאמבו רחאמ 7

 ,הז רצומ לש ויתונוכת תא הבחרהב סא =סווסח
 סינשב .ןהילע הרזחה תא ןאכ ךוסחנ

 ,םיינורטקלא תונוילגב ךרדה תא הצרפש דנלרוב וז התיה תונורחאה

 יוקיחל רוקמ תוריהמב וכפהש ,קירבמ קשממו תוירוקמ תונוכת םע

 לבא ,המוד דיתע יופצ הנורחאה הנשה ישודיחל םג .םירחתמה לכ יייע

 תונוילגה םוחתב םיגשיהה תגסיפ תא הז רצומ הווהמ סייתניב

 .םיינורטקלאה

 דבעמ לש הנורחאה 005 תסריג 6 זז 1
 סלועב רתויב ירלופופה םילילמתה .

 ו 6
 לש תולבגמה ךותב םג קוסנל

 השעמל .תיאכרא הלעפה תכרעמ

 ונאבש סיילנויצקנופהו םייפרגה םילכה לכ תא קפסמ 6 טקפרפ-דרוו

 תכרעמ לש הכימתל קקדזהל ילבמ ,ו/וח6סושמ תביבסב םהל תופצל

 לש ףדועה לטנב סמעומ אל סג אוה ךכמ האצותכ .תיפרג הלעפהה



 דא
 רזייל תוביאב תינועבצ ויד תקרזה תספדמ

 :תורניה ריחמב וישנע

 0 סו 500300 - ההובג היצולוזר* |
 \ <---רך \\וחססושפ 3.1 י"ע תומלשב תכמתנ * |
 2% הילגנא תרצות 5 [
 : 4 .ןיזמ ללוכ וניאו מ"עמ ללוכ וניא ריחמה /

 - רב 02 ><( - רש

 ו

 55 2 \ ם\וא |
 4 ולו

 :ידעלב קווישו אובי ו

 .מ"עב וופזפ לטארשי תרושקת רוכ
 03-6481267 .סקפ 03-5483308 'לט ביבא-לת 13022 .ד.ת

 .םישרומה םיקוושמה לצאו תורחבומה תויונחב גישהל 4 4 4 .
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 1993 תנשל 6 4632186 יסרפ

 ₪05 רצוממ תופצל רשפאש המל סימוד ויעוציבו הלעפהה תכרעמ

 .ירירש

 םישודיח רפסמ ללוכ טקפרפ-דרוו ,ווחשסא< יפילחתל ףסונב
 ידבעמ לש חווטל רבעמ הברה ולש תוילנויצקנופה תא סיביחרמה

 תואלבט ,טסקטרפיהבו סקפב תילרגטניא הכימת .סיליגר םילילמת
 לוק יצבק לש רוזחישו הטלקה ,תמדקתמ ורקמ תפש ,ינורטקלא ןויליג
 .דועו

 תוימרג תונכות

 תא וטלק אל ןיידע םיבר םישמתשמ

 לש תכלה תוקיחרמ תויועמשמה

 הנושארה ,וז "םיכמסמ דוינ" תנכות

 לש השדח הירוגטקב רתויב הקזחהו

 תרבעה רשפאל ןדיקפתש ,תונכות
 הרמוח תומרופטלפ ןיב םיכמסמ 1 0 0 0 6 1 00 8 1

 ךלהמבש ילבמ ,תונוש הנכותו
 סלועל ,איה טבורקא .תירוקמה ותרוצ תא ךמסמה דבאי רבעמה
 החנומ םלועב ויה םיטמרופ תרמה תונכותש המ ,יפרג קשממ ססובמ
 המרופטלפמ ךמסמ תרבעה ,םלועל טבורקא האבש דע .ןשיה סיוותה
 םייבוציעה םיטנמלאה לכמ ללַּכ ךרדב ותוא "הפליק" הינשל תחא

 רבע טסקטה ללכ ךרדב .ותנכהב ועקשוהש

 ןייפאמ לכמ 'ייקנ" ,ג5611-כ

 ,תוא גוס ,דומיע לש יפרג

 .המודכו תונומת בוליש

 . : לבקמ יכ תיצר םא
 ותוא הארי ךמסמה

 ובוציע תראפת אולמב

 ותוא סיפדהל בייח תייה

 כ אדוול וא ,ריינ לע
 "םאות סושי שי לבקמל
 תנכהב תשמתשה וב הול

 .רוקמה

 םוקלב
 ןוועארה

00 
 6 /70ָהָה ל

 זה 0

 דוינ תרשפאמ טבורקא

 אלל ינורטקלא סיכמסמ

 הנכמ העיצמ איה .םימושיבו הלעפהה תכרעמב ,המרופטלפב תולת
 םיצבק טמרופו טפירקסטסופ תיגולונכט לע ססובמה ,סלוכ ןיב ףתושמ
 תא ןיקתהל ךילע טבורקא בוק רצייל ידכ .ץעש םשב ילסרבינוא

 תופצל ידכ .קפש ףבוקל ךמסמה תא ךפוהש ,םא0₪א0מ לודומה

 .ח6ג קמח ארקנה רתוי לוזו ןטק לודומב קפתסהל לוכי התא ךמסמב

 .טפמ יצבקל טפירקסטסופ יצבק ךפוה ישילש לודומ

 שוטניקמה תא הכפהש הנכותה / 0 0 0 8

 יייע תפדעומה הדובעה תנחתל
 ק0-ל הבסה הנשה הרבע ,םיאקיפרג 0 0 25

 ץחסוספחסק .הרעסב ותוא השבכו

 בר ןויסנ םע ,תיעוצקמ הנכות לש תוליעיהו תונימאה תא התיא האיבמ
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 ,דחי םג היתורחתמ לכמ םייפרג םיבוציע רתוי לש סופדל הנכהב סינש
 ולעפי םלוכו הנומת דוביעב םהל קקדזתש םילכה לכ תא תללוכ איה

 הריחבה ילכ ,בבר אלל םידבוע םיננסמה .םהמ הפצמ התאש יפכ קוידב
 לש תוכיאב םישענ םיעבצ תודרפה תנכהו עבצב לופיטה ,םיקייודמ םה
 תייוותהל סילכ תכרע ךכל ףסוה .תויעוצקמ סופד-םדק תוכרעמ
 8 ןב אפלא ורע לע תססובמה ךוסימ תיגולונכט ,תירוטקוו הקיפרג
 יאקיפרגל תמלשומ הביבס ךל ירהו - טסקטב לופיטל םיעצמאו תויביס
 .עבצו תונומת יריתע םיכמסמ לש סופדל הנכהב קסועש

 הנושארה הסריגה רואל האצישכ = ₪ ]| ב 0 66
 הנכותהיי הל וארק ויזיוו לש 5 :

 וליפא לגוסמ אלש ימל תיפרגה וו 0
 הירוחאמ ןורקיעה ."רשי וק חותמל

 םהל קקדזתש םימצעה תיברמ לש שארמ תונכומ תוינבתב שומיש אוה
 תוירפיס לש םירויצל ויזיוו תוינבת ןיב לדבהה .יתיב וא יקסיע רויאב
 ,לשמל ."תומכח תוינבתיי ןה תונושארה הלאש ךכב אוה 617-א ד
 יפרג גוצי אלא םיווק לש תימתס הרדיס וניא תואסכו ןחלוש לש רויא
 קר אל וז ןחלושה תא ךיראמ התא רשאכ .םייתועמשמ םימצע לש

 6-ל ןחלושמ ןחלושה תכיפה אלא םינבלמה דחא לש תיפרג החיתמ
 ? ופסוותי טוטרשלש הייהת האצותהו םישנא 8-ל ןחלושל סישנא
 תוירפיסל הפיסומ ,קושל הנשה האציש ,ויזיוו לש 2.0 הסריג .תואסכ
 הכימתו שומישל רתוי דוע לק שמתשמ קשממ ,רתוי דוע םימכח םימצע
 015 2.0-ב

 תוכרעלמ תונכות

 םידעצ רפסמ ושענ הנשה

 דקומ תקתעה ןוויכב םייתועמשמ

 ,5| | ץ 0 [= \ .םיכמסמל סימושיהמ הדובעה
 םיכמסמ תדקוממ הדובע תביבסב ןוועארה

 אוה ךסמה לע עובקה טנמלאה
 תרזעב ןיכמ התא ותוא ,ךמסמה \/וסז0508 01= 0

 תא םיתרשמ םימושיה .םינוש םילכ

 םיקלח עוציבל םייפיצפס םילכ םקפסב ךמסמה תנכה לש הרטמה

 יאנת רפסמ םייקתהל םיכירצ ךכ םשל .הדובעה לכ ךותמ םימייוסמ

 סיריזג חולב שומישו קשממב ןוימדל רבעמ ,םימושיה ןיב תוירושיק

 סינותנ ףוליח יייע ,וצוחוסשפ לש םינשיה תונורתפה .ףתושמ (6!וקססזַ)

 ,(1.0) תמדקומה ותסריגב (01/8) םימצע תעמטהו רושיקו (פטפ) ימניד

 היצפסנוקב םיקפסמ סניא

 .םיכמסמה תדקוממ

 שדחה ןקתה אוה 0 0

 לש תיתימא היצרגטניאל

 סימושי .םימושי

 םילגוסמ וב סיכמותה

 םימושי ליעפהל

 וא םיתרשכ סימוד

 רשאכ .תוחוקלכ

 01.5 2.0 ךמות סושי



 וע הודח הסריג
 0זשאד םילילמתה דבעה

 :וישכע ךל רשפאמ השדחה הסריגב ()18₪%7 םילילמתה דבעמ
 .תספדמב סתספדהו ךסמה יבג לע םתגצה ,ךמסמב סייפרג םיצבק בוליש

 :תללוכה השדח 571.1, תסריג
 .(םיירשפאה סינוקיתה סוגרת ללוכ) תילגנאבו תירבעב תואיגש ןוקית

 .ירבע-ילגנא ,ילגנא-ירבע ןולימ

 .תרחבש הלימל תורושקה תופדרנ סילימ תגצה - (1855 4108105) ירבע ןורגא

 ...םיפסונ סישודיח דועו

 ידי
 - וס תא םאות

 לש הבי

 :וישבע ןפלט תונמזהו םיטרפל
 03-5375236 ,07-914507 :ונילא ססקפ וא 03-5375235 :ביבא-לת ףינס ,07-914202 :הנכות ירצומ ריבד
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 ועספפ םילילמתה דבעמ לשמל ,רחא סושי לש ויתוריש תא שקבמ
 הרוצב ותוא רגשמ אוה ,8א681 ינורטקלאה ןויליגה לש עויס שקבמ
 רשפאש הרוצב םיטירפתהו תוימלצה ילגרס תא הנשמו תיטמוטוא
 סוקמהמ ךתוא איצומ אל אוה לבא - תרשמה סושיה תא ליעפהל היהי
 לע הציחל יייע הרצונ לסקא לש הקנזהה ליינה המגודב .ךמסמב תייה וב
 םיטירפתה םיפלחתמ הציחלה תובקעב .ושסַאס ךמסמב הצבושש הלבט
 .ללכ הנתשמ אל ןולחב ךמסמה לבא ,"םייחל המקיי הלבטהו סילגרסהו
 קר לבא - םילילמתה דבעמל ךתוא הריזחמ ללמ תקסיפ לע הציחל
 : .ךכ לע דיעמ םילגרסבו םיטירפתב (ו/סאפ לש קשממל הרזח) יונישה
 בכרומ 471 ךשממ .הלק הניא 0125 2.0 יכמות םימושי לש הנכה
 לוכסתל םימרוג ,עבקל החילצמ אל טפוסורקימש ,תויצקנופ תוירפיסו
 אוה 0128 2.0 ,שמתשמה לש ותואר תדוקנמ לבא .םיבר םיחתפמ ןיב
 .םימושי לש תיתימא היצרגטניא ןוויכב רתויב יתועמשמה דעצה

 לש "םדקתמה תרשהיי תסריג ש | 6[ 0 5 0 ן 1

 םוקמב התכז וז הלעפה תכרעמ

 תוכזב ,תשרה תונכות ןיב ןושארה \(וח סא 5 אז
 תכרעמ ןיב דחוימב חלצומ רוביח

 .תיתשיר הלעפה תכרעמל תינחלוש הלעפה

 םישודיחה תוכזב ול ןתינש ,הז שיילצ לש אשומה אוה ינחלושה ביכרמה

 תמרב תוידוס תחטבא רטשמ ,(אוטווגקזסט65וחפ) םידבעמ יוביר םוחתב

 \/וח6סש5 !\ד-ש ןבומכ .דועו הרמוח תומרופטלפ ןיב דוינ תלוכי ,2

 32 דוקמ לחה ,תושידח הלעפה תוכרעמ לש תונורקעה לכ תא תמשיימ
 תא עודגל ילבמ תאז תושעל החילצמ איהו ,םימינ-יובירב הלכו תויביס

 .\צוחשסש5 3.1-ו 205 תונכות םע םירשקה

 דיתעב הלעפה תוכרעמל לדומה

 לש וז תכרעמב סויה רבכ םשוימ א 6 אך 68 0 0
 םולחה לע רתיווש ,סבו'ג ןביטס

 מואהו ןוזחה לע אל לבא ,תוידוחי הרמוח תומרופטלפ ןרציכ ולש

 ןיב םויה תולבוקמה תונוכתה לכל ףסונב .הנכותה םוחתב ץולח תויהל

 קשממ לש לדומה תא תמשיימ !א6א1506ק ,תומדקתמ הלעפה תוכרעמ

 םג .סויכ רתויב תיטנטסיסנוקהו הקימעמה הרוצב םימצע החנומ

 םע ,רתוי יניצר שומימל הב הכוז ייתיפרג הדובע תביבסיי לש גשומה

 דיחא האמדה לדומו (לסקיפל תויביס 24) יעבט עבצב תינבומ הכימת

 ילכ תכרע לש עויסב .טפירקסטסופ לע ססובמה ,תספדמלו ךסמל

 העיצמ איה \6אדפו6ק 6צ6!סקטז חותיפה

 תיחנומ םימושי חותיפ תביבס

 תיינב תרשפאמה ,םימצע

 םיבכרומ םימושי

 םייטרדנטס םילודוממ

 שומישל ןתינה דוק לש

 קשממ יביכרמו רזוח

 קחשל ןתינ םתיא

 ."וגליי ינבלב ומכ

 יכ תווקל קר ךירצ

 תא אצמת איה

 היוארה הכימתה

 יחתפמ ןיב הל

 ינרציו םימושי

 .הרמוח ירזבא

 19964 יוני לארשי 6

 1993 תנשל ₪6 ₪46421א6 יסרפ

 חותיב ילכ

 תא התשע \/וחשסשפ תחת הדובעה

 ,רתוי הלקל םישמתשמה לש םסייחה

 יאשונש הלא םה םיחתפמה לבא

 דובעל םוקמב .ףסונה לטנב סויכ

 םימושי לש שארמ היופצה הביבסב 6 \ז 1
 לולסמב םילעופה ,םייתרוסמ

 ,ילרודצרפ דוק לש יטסינימרטדה

 סושי .ייםיעוריא תלעפומיי הביבס לש תועתפהה סע דדומתהל םהילע

 תורודשת תלבקל הנתמה תדמעב ןמזה לכ אצמנ \צוחשסאפ תחת ארה

 ,רבכע תציחלו ןמס תזוה ןוגכ ,םינוש םיעוריא לע הלעפהה תכרעממ

 תציחלל הבוגתה .םייעגירה םיאנתל םאתהב תרודשתל ביגהל וילעו

 ותואב הליעפה גולאידה תביתב ,ןמסה אצמנ וב םוקמב הרושק רבכע

 יייע ,תיטרדנטס הרוצב טמרפל שי סושיה לש הבוגתה תא .המודכו עגר

 תונכת קשממיי לש תוינקית תואירקב שומיש

 לכ .\צוחטסא5 לש (41) "םימושיה

 ,תנכתה תא םישוע הלא

 קפודש 806-ה תא שפחמש

 .הבוראב אמוסל ,םושיה תא

 םוקלמב
 ןוועארה

 ,םזופססק6 תרבח לש ,וו 6

 ורואש המצועה בר סנפה אוה

 ךל רשפאיו הטלעה תא חלפי

 דוגינב .םיגאבב ןקמחה תא סופתל

 (258000585) תואיגש ירתאמל

 ירחא בוקעל לגוסמ \/וח5ס08 ,םיליגר

 תכרעמל סושיה ןיב תוליעפה לכ

 71 תואירק לכ לש הדיכל ידי לע ,הלעפהה

 לגוסמו ההזמ רצומה .םיינשה ןיב תורבועה תורודשתה לש קר אלו -

 אל ללכש תואירק 200 ללוכ ,תונוש 21 תואירק 1200-מ רתוי דוכלל

 תועדוה לש תובר תואמל ףסונב ,טפוסורקימ לש תורפסב תורכזומ

 סינוש םימושי לש עוציבה ירחא בוקעל וליפא ךל רשפאמ אוה .תכרעמ

 סה הב ךרדה ירחא לגרלו תוארל ןולח ךל תתלו - תחתיפ התא אלש -

 םיעוריאל (8854 א ק01א7) הריצע תודוקנ עובקל םג ןתינ .םידקפתמ

 תלוכי ךל ןתיש ילכ ןיא ,רוציקב .םיינוציח תואיגש יופינ ילכ וליעפיש

 .\/וחנסשמ ימושיב הרוקש המ לע רתוי הבוט תיפצת

 םילכב וקפתסי אל םלועל םיחתפמ 0-0

 - תואיגש יופינו רותיאל םימייקה :

 םילכה םג רשאכ אל יאדוובו 0 ] \\ וח 0 0\ 5

 דוק םיחיטבמ אל רתויב םיבוטה

 תוחפל תללוכ המשל הייואר חותיפ תכרע לכ .זוחא 100-ב יקנ

 ןאט-אוטפב 60חחס10165 לש 80טח05-6ה6060ז-ה לבא ,טושפ 0%

 ךל תרשפאמ הנכותה .רתוי םיינקמחה םיגאבה תא סופתל דעוימ

 ךלש הנכותה הדימ וזיאב ,תולקתל םימרוג םיעוריא הזיא ןוחבל

 471 תואירק לש םירטמרפה תא ןוחבל ,6 תוירפסב יןארכ תשמתשמ

 ללגב לפנ סושיה םא ,לשמל .ןורכזו םיבאשמ תקולח ירחא בוקעלו

 .ךכל המרג הדוקפ וזיא ךל הארת 80טח65-6060%6ז ,ספאב הקולח

 ןיטולחל תישפוח הייהת ךלש תינכותה יכ חיטבמ אל הזה רצומה

 .תוריהמב הרטמל רשפאה לככ ברקתהל ךל רזעי אוה לבא ,תואיגשמ
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 תרערועמ ?תלבה הכילומה
 הדידמו הקידב דויצב
 הקינורטקלא תודבעמל
 ,קט-לה תוכרעמ תקוזחתו
 דולצב םג וישכע הלינומ

 .1גא - תוימוקמ תותשרל הקידב
 ורלתכה 20 אג 21א8 יכרוע
 ראותב 672/675 םימגדה תא

 "ךיזזמ 3957 07 1993"
 .תותשרל ד"בצ תירוגטקב

 :םירמוא םה םתעד-תווח םוכיסל
 "ןקסצ כע086 +0
86 116550 ,0881110165 

 1.( תג6+615 816 105"

70015 0 05 

=> =. 

 03-6450740 .לט יביבא רירפצל תונפל אנ םיפסונ םיטרפל

 ..ו"תה *דופואו* , ד60 האסון 06/01 קגחא,

 ימע-דוה תאצוה
 םיבשחמ ירפסל
 46160 הילצרה ,6108 .ד.ת

 09-571582 :סקפ 09-541207 :'לט

 םישדח

 400 89.00 ....טקסד+ 002-ו 6++ תפשל ךירדמה
 0 00 ישיאה בשחמל ילבמסא תפש
 850 75.00 . .טקסיד+ בשחמה יעוציב תא רפשל דציכ
 285 6900. תורישו הלעפה ךירדמ - לבונ תשר
 7 9600 טקסיד+ םלש ךירדמ - קי'גמ
 ו - 501, תפשו םייאלבט םינותנ יסיסב

 . . ישומיש ךירדמ - 18-205 הלעפה תכרעמ
 857 59.00 . . דתממא טקסיד+ םלשה ךירדמה - 05 6
 9 0 תודוקפ ךירדמ - ושגמ6ס 8 1
 ל 600 (םדקתמלו ליחתמל) שא1% דומלל

 9 00 ישיאה בשחמל הקזחא ךירדמ
 845 73.00 . 'סיד+יעוצקמה שמתשמל ישיאה בשחמה

 הק 9900 ישומיש ךירדמ - 6.2 הסריג ב-א
 שק 9 5 הסרג ,ישומיש ךירדמ - 5
 ₪99 00 לס םלש ךירדמ - /סע6 01605 1
0 
 404 78.00 . .טקסיד+ (וברוט) 6 תפשל םלשה ךירדמה
 479 8900 .4 טקסידד+ 6 תנכתמל םילכ תכרע
 421 55.00 . תונורתפו תויעב ,תוינכות - לקספ וברוט
 898 5900 .- ינבמ תונכת - לקספ וברוט

 5 90 ילנויצקנופ תונכת - 0
 ה 0 2 תיתוכאלמ הניב תפש גולורפ
 350 5500 .- (מבי 4% ,ק0) ינבמ 85 לובוק
 ה 0 9010138516 - בשחמ תכאלמ
 162 28.00 . .לקספ,קיסייב תונורתפ 80 - בשחמהו דימלתה

 221 47.00 .טקסיד+ 2.3 ורקמ - םימדקתמל 123 סוטול
 118 25.00 . . (םימושיי חותיפ) סוטולב םימדקתמל ורקמ
 850 55.00 . 01, 488488 11ז קןטפ םימושיי יללוחמ
 ולואה
 שס 0 0 0 תותשרו בושקת

 344 55.00 . תוכרעמ חותיפב השעמו הכלה - הנכות תסדנה

 244 45.00 תובשחוממ תוכרעמב עדימ תחטבא

 35 םיצבק לוהינו םינותנ ןוגרא
2 

 .יארשא יסיטרכב ןופלטבו סקפ ,ראוד תועצמאב ןימזהל ןתינ *

 ,תזכורמ הנמזהל תוחנה לע עדימו טרופמ גולטק תלבקל רשקתה *

 .םוסרפה םויל םינוכנו חולשמ ימדו מ"עמ םיללוכ םיריחמה *
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 1993 תנשל 6 ₪4042]א8 יסרפ

 /ו808] 6++ לש תואסריגה יתשב 0

 שדחמ רידגהל טפוסורקימ החילצמ 6 . |60[ 0 0 1 1

 ₪ ימושי תנכתל רומא התא ךיא ו 8|
 .\/:ח6סיא< תביבס רובע 6++-ו

 ,"םיפשאייה ינש םה הלא תונכותב רתויב םיבושחה סישודיחה

 תיביטקארטניא הרוצב ךתוא םיחנמש ,123/\61855ז6 -) קו 6

 תא רושקת הל ,(ת84אוםואסאא) ייתרגסמיי תיינב לש ךילהתב

 ילנויצקנופ דלש השעמל איה תרגסמה .דוקה לש םייפוסה םיטנמלאה

 .א!ש6 תוירפיס ךותמ רועו רשב ףיסוהל קר ךירצ וילע ,ךלש סושיה לש

 ימצע תא ףיסוהל ךל רשפאמ קק5וטשוס ,שדחה םיבאשמה ךרוע

 וצטג| .םירוהט םיילאוזיוו םילכב םושיה תא םילשהלו דוקל קשממה

 תויביס 32-ו \/וחנסשפ 3.1 תביבסל תויביס 16 תואסריגב עצומ 6++

 .\/וח%5\60 אד -ל

 הדובעה תועש רחאל

 הלש ייםייחה םירפסהיי תרדיסב

 סירפס גשומה יכ דנברדורב החיכוה

 .ןכותמ קיר וניא םיינורטקלא

 טו ,הרדיסב ןושארה רתוכה

 ספ-8סאו אוה ,0זגח6חוג גח6 6 ו: ס[ 0 6[ 0 טח 0

 אלש ,8 דע 3 יאליגל דעוימה ל"

 תונומתהו ללמה תרבעהב קפתסמ | וטוח 0 5
 .ינורטקלא סוידמל ריינ םוידממ

 הרכה עסמל ןאכ ך+יה ,םיל םיכלוהש אתבסו ןטקה רטירק לע רופיסה

 לכ .הכילומ דליה .וונ וקס וב ןוויכ לכב חתפתמש ,הביבסה םע קתרמ

 תימלצ אוה ךסמה לע טעמכ טנמלא

 עטק וא היצמינא ןוטרסל הסינכ

 דודיע סרפכ םישמשמה ,ילקיזומ

 .ותונרקס לע דליל

 סע הרדיסה תא הכישמה דנברדורב

 םג םילצנמה ,םירחא םידלי ירופיס

 לש תוידוחיה תולוכיה תא סה

 וניאש ףסומ ךרע תתל ידכ הידמיטלומ

 השיגה .רחא סוידמב ירשפא

 הייואר אשונל הרבחה לש הקימעמה

 ןיידעש סוחתב תפומ שמשלו חבש לכל

 .תוכיאל םיטרדנטס שפחמ

 םוקלב
 ווועאדרה

 800% 7741 \(סזא םיינורטקלאה סונפסה ידי 006100 8 0

 תאז השעיי תנפואל שדח ןפ האיבמ ₪ זו 6 6
 הלאשב קפס ךל שי םא .ייְךִידִי ומב

 ,הינב תפסות לש עוציבו ןונכתב ךל ףיסוהל הידימיטלומ הלוכי המ

 התא הב החיתפ אוה ןושארה בלשה .וז הנכותב טבמ ןתיתש יאדכ

 ןוכנ שומישב הלכו ןונכיתב לחה ,טקייורפה לש םיבלשה לכב ךרדומ

 םייבית תנכותל סנכנ התא ינשה בלשב .םירמוחו הדובע ירישכמב

 1996 'וני לארשי 6

 תא ןנכתמ התא שארמ םינכומ םיבוציע לש הירפיס עויסבו הטושפ

 חודב םייתסמ ךילהתה .השדחה (ןופיס ,םמ6א תילגנאב) הירלגה

 .תקייודמ הנמזהכ ךלש ףעה קפסל תתל לכות ותוא םירמוח לש טרופמ

 םיילוק םירבסה ,השחמה ינוטריס לש דומצ עויסב השענ ךילהתה לכ

 ,הירלגה תא תונבל אל טילחת ףוסב סא םג .טסקטרפיה ירשקהו

 .וב תעקשהש ןמזה תא הווש היה ליגרתה

 אל ילוא םידליל םייביתה תנכות 8

 איה לבא ייוגלי ינבל תא ףילחת 6 | 0
 ךרוצל קתרמ דמימ ףיסוהל הלוכי

 טושפ קשממל תחתמ .םיידמימ תלת סינבמ רוציל םידלי לש יעבטה

 ילכ ריתסהל ,םבצּוטפסח 8 45500136 תיל"ומה החילצה םייאמ אלו

 סתריציב תופצל וליפא םילוכי םיטוטאזה .ידמל םימכחותמ סייבית

 ,סיטיהר ףיסוהל ,תוריקה תא עובצל ,תונוש הביטקפסרפ תויווזמ

 םג קתרל הלוכי הלעמו 8 יאליגל תדעוימה הנכותה .םישנאו היחמצ

 .ימצע שומימל ואב אלש ,םינפ-תובצעמו םילכסותמ חוכב-םיטקטיכרא

 יייע תיבה תא סורהל לכות דימת ,ךיניעב ןח תאצומ אל האצותה סאו

 .םירזודלובו תוצצפ לש ינוימד רחבמ
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 רצומה בוציע

 וז הריקסב רצומה קפס אלל

 יקוליח הברה יכהב התוול ותריחבש

 דיה-בתכ ןובשחמ ,אוה תועיד

 ןטק אל קלח .לפא תרצותמ "ןוטוינ"

 וניא ןוטוינה יכ בשוח םיכרועהמ

 םוקלמב
 ווועארה

 ותוא ,יגולונכט קימיגמ רתוי הברה ₪ סמ ו6 \\6שזסמ
 סוטאטס למסכ גיצהל רשפא

 איבמה הדובע רישכמ אלו ,תנכדועמ תויתנפואל תכתוח החכוהו

 יכ הנימאמ רתוי הלודג הצובק .וילעבל תישממ תלעות

 הנבנש זרפומה יקווישה שערהו ,ויתונורסח לכ תורמל

 ךופהל דיתעש המל ועונ יצולח יוטיב אוה ןוטוינה ,וביבס

 .ישיא בושחימב תיזכרמ הירוגטקל

 לש םלש לג הרצי ןוטוינה לש דיה בתכ יוהיז תלוכיש תורמל. |

 ,רתויב םישרמ אוה הב סולגה גשיהה ,ןושל ידודיחו ---"

 .דיה-ףכ בשחמ לש המצועהו םוקמה תולבגמב בשחתהב /

 ואלו ,דחא קלח קר איה וז תלוכי לבא"

 היצפסנוקהמ ,יטננימודה 6

 יי'תרפיס ישיא רזועיי לש

 תכרעמ .(קפ4)

 ,!ח(61!ופסחס6 הלעפהה

 לש ןוקיליסב הקוקחה

 בתכ תא קר אל תדמול ,ןוטוינה

 תא םג אלא ,הילעב לש דיה

 איהו עצבל ליגר אוהש תומישמה

 ,לשמל .תויפצל המצע תא המיאתמ

 אלל) די בתכב העדוה בותכל לוכי התא

 ןמויב ןייצל ,סקפב התוא חולשל ,(חונעיפ



 שדחה 030 +0

 הלחתהה קר וז 'ילאוזיו'
 רשאכ ליגר 'ילאוזיו' רצומב רוחבל המל

 ךכ לכ ךל ןתונ שדחה סז]גהש 6++ 0

 ?רתוי הברה

 יתוכיאה יעיברה רודה ילכ ךרעמ תא דיל חק

 ואולמב ןתינו חותפ 0%א107םע ,רתויב

 תינמז-וב חתפל תלוכיה םע ,המאתהל

 אוה - ןבומכו ,טיבה = 16 \\1ח00ו% ימושיי

 ךל ןתונ ₪0זוגווש 6+ קר ."ילאוזיו'

 םע אלמ ןפואב ב לושמ יעוצקמ 8

 סטטוס א , '1טזטס תייגולונכט

 6++\₪א-ו 6 תטילש תכימתו ,המצוע-בר

 .תבלושמ

 תמלח הילע הביבסה
 היטרקוריבה תא איצומ = 1פס1800 6++ 0

 "ילאוזיוה םיטקייורפה להנמ " םע .חותיפהמ

 ,טיב 327ו 16 -ל ליבקמב חותיפה תולוכיו

 רתויב םיבכרומה םיטקייורפה וליפא

 לש תושימגה .תיטמוטוא םילפוטמ

 לודג קלח םצעב תללוחמ קאש(

 .ךרובע ךלש םושייהמ

 , 185510 קטו , ]הק

 60066 050 הו , כ

 תיינב לש תומישמה תא םימירזמו םיבתנמ

 .ךלש םימושייה תמאתהו

 ויוה הצע ושדות שדה[

 ליבומה יתימא 6++םושיי
 רוד תונשב

 ידכ 7 הבוט תחא הב יסמ תוחתפתמ תופש

 הלדג הקופתמ תונהיל ולכוי םינתינכותש

 .דוקה תוחיטבו

 הנושארה איה דנלרוב הללגב הב יסה וז

 תפשל םישדח םיבושח םירופיש האיבמה

 ,1₪א11 .\ח8-ב האלמ הכימת ומכ , (%+

 1זטח-וגוזחש 140671 ,םיגירחב לופיט

 תיירפס ללוכ | סז1הה₪ (++7 1 10/0ה1ו0

 תרגסמ 7- 0ו]10600%5\661 2.0( (011,)

 .םלועב רתויב תירלופופה םימושייה

 ימלוע טרדנטסב (%+ אוה = עטז]ג066++

 ול שיו שומישל רתויב לקה אוהש ינפמ

 תובכרומה תומישמה תא ךוסחל המצועה

 .רתויב

 0ז]גח6 6++ ,יניצר 63+ ןתינכות התא םא

 ירחא .ךליבשב הביבסה אוה שדחה 0

 יהוז ,ילאוזיו קר אוה ךלש רדהמה םא | ,לכה

 .םייניע תזיחא קר

 ריחמה
 ח"ש 9

 מ"עמ ללוכ

 (מ"עמ+5495)

 יריחמ ררבל ורשקתה

0 

 ירפ לא וישכע רשקתה
 . תא שוכרו לנוישנרטניא
 םסז!ּהח 6++ 0

 05-ו \/:חשסשטפ-ל

00 
 קס 6

 לנויושנרטניא ירע ו
 03-5622985 .סקפ ,03-5622976 .לט 67017 ביבא-לת 34 לליה תיב 'חר
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 1993 תנשל 26 402185 יסרפ

 תאז לכ - לבקתה סקפה יכ אדוול מייע לבקמל גייחלו עוריאה תא
 .טע תווחמ לש אילפהל סועז רפסמב

 דעצב הרכהמ תעבונ ןייוצמה בוציעה סרפל ןוטוינב ונלש הריחבה
 תא שממל תנמ לע ,הנכותו הרמוח בולישב התשע לפאש לודגה
 ילוא שומימה .יייתרפיס ישיא רזועיי לש רתויב תמלשומה הסיפתה

 הבושח ןחוב ןבא איה לפא לש הסיפתה לבא ,תומלשמ קוחר ןיידע

 .שפג תויהל ךירצ המ תרדגהב

 יכ טפוסורקימ החיכוה משה \[ |[ ₪ [ 0 6 0 1 1
 וכרד ףוסל עיגה אל רבכעה

 קלח ריינ ףד סע .תינויצולובאה ₪60ש56 0
 יבצעמ ואצי סינוילימ-בר ביצקתו

 .תימונוגרא הניחבמ םלשומה רבכעה תא ןנכתל טפוסורקימ לש רצומה

 רפסמ לבא ,ןושאר טבממ הרזומ ילוא תיארנ םהיצמאמ לש האצותה

 שדחה רבכעה .אוושל התיה אל העקשהה יכ ךתוא וענכשי הדובע תועש

 רתוי קייודמ אוה ,וב תזחואה דיהמ תופייע ענומ ,לועפיתל רתוי חונ

 , . א

 ו ל
 ה 0

 מורג .ס ורדנא

 םירושק ונרחבש םישנאה תשולש 1993-ב יכ אילפמ אל

 לטניא לש וזבו ללכב ןוקיליסה תיגולונכט לש הירוטסיהב

 תא ושבכש םימיהדמו םישדח םיבבש הלא ויה הנשה .טרפב

 ,ססש6ז>6-ה ,םויטנפה .ק6 ישמתשמ לש ןוימדה תאו תורתוכה

 תא םיווהמ ,או!85 לש 84000 תחפשמו לטיגיד לש אפלאה

 יעוציבב ןורחאה רושעב רתויב הלודגה הגרדמה תציפק

 תונשדחה חוהמ םתמצוע תא םיקנוי סלוכו - םיישיא םיבשחמ

 דוביע לש םיטסיגולונכטהו םיאיצממה לש תנסורמ יתלבה

 .םיבלושמ םיביכהל ןוקיליסה

 שיא" ראותל הכוז ,1979 זאמ לטניא אישנ ,בורג .ס ורדנא 4

 רידאה רוציהו חותיפה ףמאמ לש להנמו ןנכתמכ ייהנשה

 דמל ,טספדובב דלונש ,ורדנא .םויטנפה תא ונל איבהש

 ,1968 תנשב הדסווהב לטניאל ףרטצהו ילקרבבו קרוי-וינב

 סלועב ןושארה םוקמל ולוהינ תונש 14-ב ההבחה תא איבה

 ןושאר םוקמ ,תיגולונכט תונשדחב ןושאר םוקמ .םיבבשה רוצי

 1994 'וני לארשי 6

 9 טרבוך

 םילולכיש רפסמ ללוכ ולש שדחה רביירדהו ךולכילל שיגר תוחפו

 אוה ליינה תונוכתה לכ לש םוכיסה םירבכעה לש סלועב .םיינשדח

 .חבשל יוארה רצומ

 ומכ הארנש ,סודאה ימוגה רותפכ

 ןיב טלובה ,ןורפע הצקב קחמ

 תרבחמה יבשחמ לש םידילקה

 בוטה ןורתפה הז השעמל לבא ומוקמב אלש הארנ ,מבי לש דחו
 שומיש רשפאמ אל םוקמה רשאכ ,העבצה רזבאב ךרוצל םויכ רתויב
 רשפא ותוא ,םכחותמו ריעז קיטסיויג ומכ לעופ ייקחמייה .רבכעב
 םיידיה תא זיזהל ילבמ םיידיה יתש לש תורומה תועבצאב ליעפהל
 \חלה תא דדומ ייקחמייה סיסבב ןשייחה .הליגר הדלקה תחונתמ
 סירזגנה תוריהמבו ןוויכב ןמסה תא ןווכמ אוהו תוליעפמ ךיתועבצאש
 גשיההש ךכ ,616 ברקה סוטמ יוגיהל תשמשמ המוד היגולונכט .ךכמ
 דוע טלוב ,תרבחמ בשחמ לש ריחמלו םידמימל התמאתהב ,מבי לש
 .רתוי

 פוש דד6א קסוחז ||

 1995 "תועע ויוענא

 סייונ יבליק קג

 .תויחווירב ןושאר סוקמו תיקוויש תלוכיב

 אוהו 1968 תנשב לטניא ידסייממ אוה םג סייונ .נ טרבור

 יכ רמואש קוחה יורק ומש לע .הרבחה לש ןושארה אישנה היה

 וא םירוטסיזנרטה רפסמ) םיבבשה תמצוע תלפכומ הנש לכב

 רתוי הזמ ןחבמב דמעש קוח - (בבשה לעש ןורכזה יאת

 לעפמל ןאכ ןתינ שיילצהו 1990 תנשב רטפנ סייונ .הנש רסירתמ

 .וליח

 ןמזב 1958 תנשב בלושמה לגעמה תא איצמה יבליק קיג 8

 וכרד ךשמהב .סטנמורטסניא ססקט תרבח לש דבוע היהש

 (61/001.4708) ןובשחמה תא הנב אוה קירבמ ןנכתמכ

 חתפש דעצ ,םיבלושמ קצומ בצמ יביכרמ ןושארה ינורטקלאה

 שמשמ יבלוק 1970 תנשמ .דבעמוהקימה תאצמהל ךרדה תא

 ונא ול םג .יאמצע איצממכ ותדובעל ליבקמב ,הרומו ץעויכ

 .וייח לעפמל הרקוהב שיילצה תא םיקינעמ



116550 
 וניע-תבב לעכ ךיניע לע רמוש

 יתוהמ ןפואב ענומה ךסמה תא חק .הגוצתה רופישו הנירקה ןוניסל רתויב בוטה ךסמה תא חק
 ןקתה תושירדב (תועיטצהבו) דמעש ךסמה תא חק .בשחמה גצב תכשוממ היפצמ ןיעה תופייע תא

 תוקן[ ידוושה ןקתבו יוז-ת]-135086  תזח-6-14806ג ,ווזו-0-484974, רימחמה יאקירמאה יאבצה
 . . . דבלב ,ךיניעל ילאידיאה ךסמה וודא קתטופצוסחג| חק

 :ידעלב קווישו אובי

 השד" /" ₪ "= |
 מ / /( 77 1[= = וז 0/= 7

 .יפקיהה דויצל תיזכרמה תבותכה

 03-5616577 .סקפ ,03-5617392 .70 ,5 הטיואלסמ םיחאה 'חה :ביבא-לת מ"עב (1987) תוכרעמ קתעמ

 .03-298848 .לט רשגה תמוק ,רטנס ףוגנזיד :ביבא-לת .ס9-913655 .לט ,הננער ןוריג זכרמ ,3 יקסניטוב'ז 'חה :ןורשהו הננער :םיפינס

 .02-536131 ףרג-ןוירש :םילשורי 03-5496056 .סקספ 2 .לט ,22 ןיקשיסוא 'חר :ןורשה תמר .03-298740 .סקפ
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 1993 תנשב סתוא ונבהא

 ,ןמנרה לייג ,סופיירד לאוי ,רלפרד קנרפ

 ,סיימ ף'ג ,ליה ןתנו'ג ,רגנלרא ןואיל

 ,ןיקסר ןיבור ,תראבוינ לקיימ ,טיימ טמות
 ,רטנק לירש ,קילוז לקיימ ,טומליוו ןוד

 םוכיסה לש ןושארה קרפב סא

 -כטל םישיילצ ונקליח יתנשה

 הז קרפב ,ךרדה תוצרופ תויגולונ

 םשומימש םירצומל יוארה דובכה תא םינתונ ונא

 אוה טופישהש ןבומכ .1993 תנשב גנוע ונל איבה

 דיחא הדימ הנק לכ ןיא ןכש ,ןיטולחל יביטקייבוס

 הנשב סעפ לבא ,גנועו הבהא לש תיביטקייבוא הטיפשל

 העד עיבהל תוכזה 26 /140471א₪ יכרועל םג העיגמ

 םירצומ ףלאמ הלעמל סירקוס ונא הנשה ךשמב .תישיא

 לש םישקונ םינוירטירקל ףופכב לככ ךרדב ,םישדח

 .היצרגטניאה תנש התיה הנשה 6 | 8 ז | 5 \\ 0 ז / 5

 ,דחי םירופתה םימושי לש "תוליבחיי /

 םינותנ תרבעהו דיחא קשממ סע 0 ז \\ ןח 0 0\ 5

 לש היצפסנוקה ביבס ,ייהפוקשיי

 םיברה םירצומה ןיב .ייךמסמיי

 תא דחוימב ונבהא וז הירוגטקב

 ןייוצמה קשממה תוכזב זו

 ,םילילמת דבעמ ללוכ רצומה .ולש

 םילכו ינורטקלא ןויליג ,םינותנ דסמ

 לק יביטיאוטניא קשממ סע ,םייפרג

 "1994 תנשב .ןיעל יטטסאו שומישל

 דיתע תוילרגטניא תונכות לש רזגמה

 לכב םיווקמ ונאו רתוי דוע טהלתהל

 אל הנכותה יקנע ןיב המחלמהש בל

 .הזה ןייוצמה רצומה תא סורדת

 ו |
 1994 'וני לארשי 6

 ןיווק ןהו'ג ,רופ דרפלא ,ןוסלדנמ דראודא

 ,רומיס םי'ג ,ימלאס ו'ג ,ידראקיר לאס

 .הנומיסט הזיאולו ןומיט יראב

 תווידו םינחבמ ,הכרעה ,הריחב

 םירכזנ ונחנא הזה רמאמב .ילמרופ

 תא וב ועיבטהש םירצומב

 תויביטקייבוא לש יאנותיעה ביתכתל רבעמ סמושיר

 תיסחיה תובישחבו סוזנצנוקב תובשחתה ,תנגפומ

 .רצומה לש תימושיה וא תיגולונכטה תועמשמה ,קושב

 הלא .ונילע רתויב םיבוהאה םירצומב טושפ רבודמ ןאכ

 הרוצב ,סהילע ילמהלו ישיאה ונשומישל צמאל חמשנש

 םיפתשמ ונא הזה סוכיסב .םירבחל ,תילמרופ אל

 .דבלב סירבחל סינתונ ונאש תוצעב ,םיארוקה םכתא

 איה קפמוק לש הדובעה תנחת 0 0 ח 8

 הכ דע רתויב יטנגילטניאה שומימה ,

 .םויטנפ ידבעמ לש לאיצנטופה לש ₪ ז0 5 ן 0 8 6 0

 וז המצוע תבר הדובע תנחתב דחוימה

 םע םינותנ ףילחהל סויטנפל תרשפאמה ,דזותוטא תרוטקטיכרא איה

 םויטנפה יבשחמ בורב .דבעמה לש טרסה בחוה אולמב ישאָרה ןורכזה

 םינותנה תא דבעמל קפסל לגוסמ וניא ןורכזה קיפא קושל הכ דע ואציש

 תרוטקטיכרא .הינשל טייבהגמ 528 וא 480 - טולקל לגוסמ הזש בצקב

 .ללכושמ ןומזתו תויביס 128 בחורב קיפא יייע דעיה תא הגישמ דחמטא

 םימושייל הדובע תונבל ןתינ תאזה הרוטקטיכראה תונחת סיסב לע

 .המצוע יבר םיתרש-רפוסו םייעדמו םייסדנה

 תיגולונכט תונייוצמל ש"ילצב וכזש םירצומ םיללכנ אלו יתיבפלא רדסב םיגצומ םירצומה :הרעה

 "בוהאה רצומהי" ראותל סג םייואר םבורש תורמל



 50 ;זשגאפ 5צז 5

0 
 םלשומה ןורתפה תא הרה ל 2

 תרש/חוקל תותשרל
 ונלצא אצמת

 תונכות לש לארשיב 1 רפסמ הכימתו הנקתה ,הצפהה זכרמ איה הנכות תוכרעמ תניב

 ךל תתל םילוכי ונחנא .לארשיב טפוסורקימ לש תרש/חוקל תוכרעמו תותשרל הלעפה

 ,ווחססואפ \ד/20ש8חס80 59ח6ז הדובעה תביבסמ לחה ,ינוגריא בושחימל םלשומ ןורתפ

 ,80! םינותנ ידסמ ךרד ,0 א 2ואש דם6אוסה\ םא05ו | םא05 תילדמל התכזש

 ₪6/900 -! 45/400 תוירושיקב הלכו ,חותיפ תוביבסו 6זסטקווגזפ תונכות ,ינורטקלא ראוד

 .םילודג םיבשחמל

 תינוגריא תוירושיקל םיחמומה

 תניב-דר תצובקמ קלח איה הנכות תוכרעמ תניב

 לארשיב הליבומה הרבחה ,םיבשחמ תרושקת

 .םיבשחמ תרושקתל

 תויהל לוכי התא ,תניב-דר לש ןיטינומהו ןויסנה םע

 רתויב םיאתמה ןורתפה תא לבקת ונלצא יכ חוטב .\\ 5

 המגדה ,םיטרפל .רתויב בוטה ריחמב - ךיכרצל % א

 03-6459501-ל ונילא הנפ ריחמ תועצהו \ \

 הנכות תוכרעמ תניב
 03-6487990 .סקפ 6459501 ,03-6459532 'לט 69710 .א"ת 8 תשוחנה 'חר

 חוו - !ופס 6זחו הח069 31008! .ססחו

 תרוש קת תניב ,דקואד'ו ,הז5 ,תי'נלכ ,דנלרטו'יפמוק ,דג'יל ,קט'נמוא :ם'שרומ ם'ציפ מ



00 

 זפקת 0
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1 / | 

 ונל הארה 03ו06אְע לש בשחמה = ,

 3000 סע תושעל רשפא המ

 ןובנ בולישב םיעקשומה רלוד

 486 יבשחמ ןיב .הרמוח לש

 לחה ,ךפסכל ןתונ אוהש הלועמה הרומתב הזה בשחמה טלבתמ 6

 םירקי םיבשחמל םימרוגש ,םיעוציבב הלכו הרישע הרמוח תרוצתב

 .קימסהל הברהב

 םסינותנ לוהינ) 91א תנכות לש הריחב

 רפס ,תושיגפ חולו ןמוי - םיישיא

 סיריכזתל תוטויט ,תובותכו םינופלט

 ,תואקתפו םיסקנפב רמוש התאש המ לכ ,רוציקב - תושעל סירבדו

 תונוכתה יפל קר הניא (הדובעה ןחלוש לעו קיתב ,קנראב

 לעופ הב ךרדה ןיב המאתהב רקיעב אלא ,רצומה לש ייתויביטקייבואייה

 ךרד אצמ אל רחא רצומ ףא .ףידעהל תלגרתה התאש ךרדה ןיבל רצומה

 לש 8600 קוס65ו0ח4| רשאמ רתוי םיבר םישמתשמ לש םבלל רתוי הבוט

 ₪000 קז0899ו0ח8|
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 םכ| וה 4674 []

 הנכותהש (0טד1ןאפמ) הוותמ לש הנבמב ןומט דוסה .זגפ65ףט6 תרבח

 לכ וב טוריפה תא םצמצל וא ביחרהל לוכי התא .םינותנה תא וב תנגראמ

 .םינותנה לש תונוש תוגצהל רבכע תציחלב רובעלו גצומ הוותמב טנמלא

 אוה יכ יוכיס שי .6600-ל סנא'צ ןת ,רבעב ךתוא ובזכיא ?1א1 תונכות םא

 .ךתעד תא הנשי

 קולפ לש תיתשתה יקדבמ ינש

 לש שארה באכמ רכינ קלח םירתופ
 -|צא66 5
 שארה באכ - תרושקת תותשר ילהנמ אוז 5

 םירבחמבו םילבכב תויעבמ רצונה
 לש הארשה ,0805511.8) רוביד-ברע ,םירצק ,םיפפור םיעגמ .תשרה לש

 תויעבו (הזב הז םידדובמ תויהל םירומאש סיווק ןיב םיילמשח תותוא

 1994 יוני לארשי 6

 רכינ זוחא סיווהמ ,תורחא טוויח

 םילק סניא םהו תשרב תולקתהמ

 הלאה םיקדבמה ינש .רותיאל

 תיתשתב תולקתה רותיאב םינייטצמ

 ילכ םיקפסמ םג םה לבא ,תשרה

 תשר יסיטרכ רותיאל יטסונגאיד

 ילוא ריחמה .הנכות תויעבו םיררוס

 בשחתהב לבא ,הלחתהב הובג הארנ

 ,הזונגאידה לש סוכחיתבו קוידב

 םוקמל םיצלמומ סהו קדצומ ריחמה

 להנמ לכ לש םילכה תכרעב עובק

 .תרושקת תשר תקוזחת

 הרצי וז הנומת דוביעו רויא תנכות

 תיארנ ךיא לש הסיפתב ךפהמ

 ילטקרפה סתירוגלאה .בשחמ תונמוא

 "תישיא" העבה הנושארל רשפיא הלש

 ילכ לש ייםיכלכולמייה םינייפאמה לש אילפהל ןמאנ יוקיח יייע ,ןמאה לש

 אלה תורבטצהה ,השבי עבצ תשרבמ לש סופסיח .םייתרוסמ תונמוא

 הרוטסקטה ,ןורפע יעבצ לש תויניערגה ,םימ יעבצב טנמגיפ לש הדיחא

 הביבסב יוטיב הנושארל ןתינ הלא לכל ,םינוש דבו ריינ יגוס לש

 ןייזיד לטקרפ לש השדחה הסריגה .בשחמ תרזעב תונמוא לש תיטטניסה

 הבכשל סצע לכ תדרפה יייע הנומתה דוביעב הבר תושימג םג הפיסומ

 .םימצעה ראשל הערפה אלל םוקמל סוקממ זיזהל ןתינ התוא ,תיאמצע

| 8 6 
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 .ופובפ) 69008 [פו82 2.8 - [50 ה נז 90
 .=| א 6[ א  !תששפ סק6פהמ 006000 הספ 2טסא< [!וק

 הפיסוהש ,םישדחה סימגדה תשולש

 תוספדמ לש 4 תרדיסל דרקפ טלויה

 תרוסמה תא םיכישממ ,הלש רזיילה

 הישעתל סישדח סינקת תעיבק לש

 41, םימגדה .ןושארה 1.558181-ה תאצוה סע הב הלחה ₪-ק ,הלוכ

 לש הנחבא םע לבא , ליינכ) 4 (300001 ,הקדל םידומע 4 ,תישיא תספדמ)

 םיבצנ (60001 ,הקדל םידומע 17 ,תיתקלחמ תספדמ) 451-ו (600 1

 תוירלופופה דחא דצמ :הנורחאה הנשב וניארש תומגמה יתש שארב

 לנש דצמו רלוד ףלאמ תוחפ ןריחמש ,תוישיא רזייל תוספדמ לש האוגה

 .תרושקת תותשרב תורישל תויתקלחמ תוספדמ

 הס |[ 1
 ו



 ךניאש והשיממ הנש יצח ינפל ךל השגוהש ריחמ תעצה שפחל תצלאנ םימעפ המכ

 טקייורפל ובתכנש ךמסמ וא הדובע ריינ תאצמ אל םימעפ המכו ?ומש תא רכוז

 ?השקיב תיסובהשכ קוידב ,השיגפה םוכיס תא תאצמ אל םימעפ המכו ?לחה אלש

 ל השמ תושעל ןמזה עיגה

 םע םיקייתמ - הירוטסיהל וכפהי אל םיכמסמהש ידכ

 הירוטסיר
 םכח דבוע קסעהו

 ,3 ללה תיב 'חר :תבשבשח תיב
 67017 ביבא"לת ,ירויפיטנומ 'כש

 03-5612310 :סקפ ,03-5631919 :'לט

 תינושל הירוטסיר
 עדימ רוזחאלו קויתל תינשדח הנכות יהוז
 ךא ליגרכ םיכמססמה םע דובעל םיכישממ
 םתוא ףולשל ידכ הירוטסירב םירזענ
 םימשור הירוטסיר תועצמאב .םיקיתהמ
 רצוקמ רואתו ךמסמ לכל םיהזמ םיטרפ
 ןולימ הליכמ הירוטסיר .ישפוח טסכטב
 יפל םיכמסמ ףולשל ןתינ .םכחו אלמ ירבע
 םילימ וליפאו תינושל היטה לכב ,הלימ לכ
 םישפחמ :אמגודל .הבורק תועמשמ תולעב
 תא גיצת הירוטסיר .םיסימ ןינעב בתכמ
 ,סמ :םילימה תחא םיללוכש םיכמסמה
 תולוכי םילימה .'דכו מ"עמ ,סכמ ,הנונרא
 ,םיסימ ,סמ) תיקודקיד הייטה לכב עיפוהל
 ('דכו יופימ

 מ"עמ+8400 - תינושל הירוטסיר
 .(מ"עמ ללוכ ,ח"ש 1,390)

 תיטפוא הירוטסיר
 לש תויצקנופה לכ תא הליכמ וז הסריג
 הכימת םג תללוכ ךא ,תינושל הירוטסיר
 םג לכות קויתה בלשב .(508חח8) קרוסב

 קרופ תועצמאב ךמסמה תנומת תא קוהסל
 אל תרמוש הירוטסיר הז הרקמב
 ןויכרא הנוב םג אלא ךמסמה ןכות תא קר
 ההשפא .םיכמסמה תונומת לש יטפוא
 ךסמה לע ךמסמה תא ןירקהל ,תע לכב
 תסיחד .תספדמב קייודמ קתעה סיפדהלו
 םלדוגמ 98% לש רועישל העיגמ תונומתה
 רתויב הובגה הסיחדה סחי - ירוקמה
 םלועבו לארשיב םויכ םייקה

 מ"עמ:5800 - תיטפוא הירוטסיר

 (מ"עמ ללוכ ,ח"ש 2,780)
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 הלימל לילצ-יומד) 41188א סשה 5 | 0 : % % 5 || 0

 ךפה (הפיטח התועמשמש תילגנאה

 תדרוהל תפדרנ הלימל ןמזמ רבכ

 הסריגה .םייפרג םיצבק לש םיטמרופ ןיב הרמהלו ךסמהמ הנומת

 קשממהש זאמ ורצונש םירעפה תא תאלממ ,הנשה וניארש ,2.0 ,השדחה

 הרמהל ללוכ ןורתפ תקפסמ וז הנכות םויכ .וניכסמ תא ףטוש לחה יפרגה

 ימושי לכמ ךסמ תונומת תטילק ,טמרופ לכל טמרופ (70-מ רתוי) לכמ

 סג השדחה הסריגה .תונומת לש םיטושפ לוהינו דוביע \/וח6סש8-) 5

 שופיח תינכותו 611-487 תירפיס הפיסומ ,תוריהמה תא תרפשמ

 .תונומתה ביכראב

 דייהו
 וא [4ה 6טוסופ ףואש (גקוע6 568 ץופ604 [/ות

 רן ו |[ ]

 .ם 9 6 מל אז 59כ8 לכ 0 5 קטל 30

 ו
5 60!0:5856 

 קאדוק לש םינעבצה תארמה תספדמ

 קושל האירב תורחת האיבמ

 .םיעיתרמ םיריחמב רבעב ''ןייטצהייש

 אל איה רלוד 6500-כ לש קוש ריחמב

 אלא ,תורחתמהמ זוחא 25-ב הלוז קר

 תוכיאב רבד םוש הבירקמ אל םג

 בושחל ךתוא תועטהל לוכי הלש עבצ סיפדת .תאז תושעל ידכ טלפה

 199% יוני לארשי 6

 עבצה ירבעמ :םוליצ תדבעמ לש ךשוח-רדחמ האציש הנומתב רבודמש

 םיטסקטו םיווק לש תודחב םימגופ סניא סינווג ןוילימ 16.7 ןיב םיקלחה

 דבעמ ,חישק קסיד ,אא| ןורכז םע תובידנב תדייוצמ תספדמה .רוחשב

 הלוז ספדומ דומעל תולעה וליפא .יתימא טפירקסטסופ חנעפמו 6

 .רפשל קאדוקל רתונ תוריהמה תא קרו היתורחתמב רשאמ רתוי

 ₪3 0 א
 ₪ 6 ב וזו 8

 יציאמ קושב תינתחדקה תוליעפה

 קושל הכשמ \/וח6סא5-ל ואדיווה

 םיראופמה תומשהמ המכ הזה

 .תינעוצקמה הקיפרגה םלועמ

 םינש הזמ תוקפסמש ,ולא תורבח

 םייבית ימושיל םיתנכותמ רזע-ידבעמ לע םיססובמה הקיפרג יציאמ תובר

 ייינבבוחייה קושה לש סוצעה לאיצנטופה תא וליג ,יטסילאירוטופ םוגידו

 לש או64 םייפרגה םיסיטרכה תרדיס .הרושהמ \צוחנסופ ישמתשמ לש

 "םידיאורטס תקירזיי הלוכיש המל תיסאלק המגוד םה סקורטמ תרבח

 םה דבלב רלוד 600-ב םיליחתמש סיריחמב .םיבבוחל תושעל תינעוצקמ

 דע הנתבאו 504 דומב םינווג ןוילימ 16.7 לש הנחבא םיקפסמ

 רשוע ,םיקירבמ םיעוציב .םינווג לש רתוי ןטק רפסמ םע 0

 הרמוחב 200%1 בירקת ,2-80 8-88 ,"קמוע תציצחיי לשמל) רידנ תונוכת

 החפשמל התוא םישוע 61 -ו או6א , ש1/-805,154 םיקיפאל סימגדו (דועו

 .יפרג קשממב םומיסכמה תא עיקשהל ןכומש ימ לכ לע תפדעומה

 =סאקזס זז ו

 ןיב רשג הנשה התנב טפוסורקימ

 ידסמ לש ןשיה 05 -ה סלוע

 לש שדחה סלועל א8458 םינותנ

 ןייטצמה רצומ סע ,ואזאפסו5

 חותיפ ילכ רשוע ,ההובג תומיאתב

 ידכ ךות .תומרופטלפ-ןיב תלוכיו

 םסג טפוסורקימ החילצה הריגה

 לש םינילוצמה םיעוציבה לע רומשל

 ףיסוהלו (הדבכ תיפרג הביבסל םירבוע רשאכ לק ךכ לכ אל) 00

 רבעמה תא םישועש ,018-ו פסמ םינותנה ףוליח ילכב הכימת

 .יאדכל \/1אפ5/\0-ל

 לש תויפצב הנשה הדמע דנלרוב םג כ | ז 8 0 0 %

 הפיסוהו םינמאנה סקודרפ ישמתשמ

 תונוכת ללש ןייוצמ היה רבכש רצומל 0 / \\ | 1 0 סאו 5

 יביטקרטאל ותוא תושועש ,תושדח \\סזאסזסטס =0וזוסח
 לש "תוצובקייה תסריג .רתוי דוע

 דנלרוב לש 085א ייסימצע תפלחהיי תיגולונכט תא תללוכ 4.5 סקודרפ



 א וז

 | ב6

 אוטו(ועח6 60

 ןאגתהס 16
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 6 ,801. תוירושיקב הקזח הכימתו

 לש ןיטינומה לע רומשל הל םירזועש

 ₪ == .רתויב בוהאה םינותנה דסמכ סקודרפ

/ 
 לש הזרכהה

 \וט| 0

 המרג 1991 תנשב

 םימושי תונכיתב הכיפהמל

 לכ תא התיא הררג תירוקמה תילאוזיווה השיגה .\/וחטסוצפ תביבסל

 תורישע ,תושדח תואסריג סע ךילוהל הכישממ טפוסורקימ לבא ,קושה

 3.0 הסריג .הקירבמ הרוצב םימשוימה םיילאוטפסנוק סישודיחב

 תרתסהב סישדח םיאיש הגישמ ,הנשה הזרכוהש ,"םינעוצקמייל

 הליבחל טפוסורקימ הפרצ ףסונב .חתפמהמ יפרג קשממ לש תובכרומה

 תוללכושמ תורקבו 01/8 2.0-ב הכימת ,400855 םינותנה דסמ עונמ תא

 .םינותנל 4

 אוה קיסייב לאוזיוול רשקהב חבשל ןייצל םיצור ונחנא ותוא ףסונ רצומ

 עויסו הרקבל םילכ ףיסומ הז רצומ .51612ג א תרבח לש

 טעמכ - םאות קלחכ טפוסורקימ לש הליבחל רשקתמ אוהו חתפמל

 .יניצר חתפמ לכל \למומ .ילרגטניא

0 28500 |1508/\ 
 זס1655ו0ח3| =0וווסח

 ראותל יואר ואנאנ לש שטניאה 17 גצ 0 |60

 6 1/4885 תודבעמב ןחוב לכ טעמכש :

 בורל דוגינב .י'ןיע ביהרמיי - ול ןתנ ₪ 5 0 0 ו - \

 תא תעצבמ ואנאנ ,תורחאה תורבחה

 ןיעב ךסמה תא ןחוב החמומ .תישונא הרוצב םינורחאה םסינונוויכה

 קויד ,עבצ ,קמוע ,תודח ןיב םלשומ ןוזיאל ותוא איבמו תיעוצקמ

 תוכרעמהמ י'תמכחותמיי תוחפ ילוא תעמשנ הטישה .תוריהבו ירטמואיג

 התא רשאכ ,רתוי הנוכנ האצותה לבא ,םירחא םינרצי לש תויטמוטואה

 תועצמאב אלו שמתשמה לש הפקשהה הדוקנמ הגוצתה תוכיא תא טפוש

 .י'םייביטקייבואי' הדידמ ירישכמ

 תות תאבד 0 תש ן ./|

 אפס

 0500ו-

 םיגצ לש הירוגיטקה תא האיבה א6

 םשהו סלועל יירדת-יבריי

 .הל ףדרנ םשל ךפה י"קניסיטלומיי

 תרוסמה תא ךישממ ,חוטשו עובר שטניא 15 ךסמ סע ,שדחה םגדה

 אלה חטשמה תא םיבהוא אלש הלאכ שי .וגוסמ בוטה אוה ונתעדלו

 6 \/!טוטפץחס 6

 תנכות .אילפהל הדח הנומתב אוה יוציפה לבא ,תרפופשה לש ספסוחמ

 ךסמה לע האוה התאש המש ךכ ,קייודמ עבצ לויכ תרשפאמ 0

 .יטמורכ קויד תניחבמ םג - לבקתש המ אוה

 לואר אפ6 לש תרבחמה בשחמ

 אוהש תנייוצמה הנגהה תוכזב שיילצל \ 5 0 0 | 1 4 | ] 0

 .ותשיכרב תיפסכה העקשהל ןתונ / 9 6 2 5 0

 החבשה רשפאמ ירלודומ הנבמ

 לע רתי .יביטקא עבצ גצל דע ךרדה לכ יטמורכונומ גצמ לשמל ,םיבלשב

 תרבחמ בשחמב ימוקמ קיפא לש םינושארה סישומימה דחאל תודוה ,ןכ

 אוה לבא ,לוז בשחמ אל הז .ללכהמ םיאצוי םייפרג םיעוציב לבקמ התא

 .ןמז ךרואל ךתוא תרשי

 אלל התכזש החפשמב ריכבה םגדה

 "םיכרועה תריחביי יראת 5-מ תוחפ

 יבשחמ לש הנורחאה הריקסב

 םע המישרמ המצוע בלשמ ,תרבחמ

 אלל הז .הללוס תונעטה ןיב הדובע תועש 5-מ רתוויו (גייק 2.5) ךומנ לקשמ

 ןכומ אל לבא המצוע לע רשפתהל ןכומ אלש ימל ףדעומה בשחמה קפס

 .ףדוע לקשמב אטבתת ולש תושקיעהש"

 דו דזפע316(/\|6 0
 וה א 0

 !םוא 05/2 \/8ז 1

 לולסמב העיתר אלל הכישממ מבי

 הדובעה תביבס לש חותיפה

 החלצה תורמלו הלש תיביטנרטלא

 הקיספמ אל איה תלבגומ תינושאר

 תרפושמה הסריגה .םירופישב

 3.1 ימושיב תכמות הנשה הזרכוהש

 יסיטרכ לש הכימתב הכוז תויביס 32-ל שדחה יפרגה עונמה ,(/!ח00וא5

 הפסונו קושב תובוטהמ איה אוא!קאו/2 הידמיטלומה תבחרה .םיבר הצאה

 םיצבקה להנמ קר .םינוש 5051 ירקבו 60 ₪0 יננוכב תבחרנ הכימת

 .ףוחד רופישל קוקז ןיידע
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 דחא לכ

 חותפל לוכי

 ...רפוסה

 ךרוע ,הלדגהל םינתינ סיטנופ

 ןתינה םילכ ךרעמו תואלבט

 .שמתשמה ידי לע המאתהל

 ךרד התיה אל סלועמ

 ןעוצקמכ בותכל רתוי הלק

 ...ןתינכותה

 אל ךלש 8460 -ה ימושיי

 רתוי בוט סעפ ףא וארנ

 ,=סח(5, \/וחבסוש5 ףסוה

 ,םירויצ ,280א85, 05

 !תוינשב תויצמינאו תונומת

 .םימושר סינמיס סניה םירצומהו תורבחה תומש

 ...\עויה

 08/56 ימושיל םישדח םייח

 .0/.-68-850'* םע סינשי

 ,סיינועבצ תונולח

 םיטירפת ,םירותפכ

 .8וזחאק תונומתו

 ...בצעמה

 תונומת תריצי

 ףרהב תושדח

 יבר םילכ םע ןיע

 לע הטילשל ,המצוע

 ...עבצו לדוג

 ...ןובשחה האור

 היה אל םירפס ןוזיא

 רתוי טושפ סלועמ

 הפיקמ תיסנניפ הנכות

 לכל טעמכ המיאתמה

 ןטק קסע

 03-6390054 :סקפ ,03-6390055 :לט ,מייעב תוכרעמ 308 :ציפמ



 6/4 לש תונולח

 ...להנמה ...םיטקייורפה להנמ

 ינועבצ לוהינ ,םימדקתמ סימתירגולא

 ,ןמו לש רצומ .תממהמ הקיפרג

 םיבאשמו ,םישנא יתודידיה הנכותה

 ,הרבח לכל קושב רתויב ליעיהו

 ...הנשה לכל םיטקייורפ לוהינל

 ביבא-לת ,םידיתע תירק 58160 .ד.ת ,מייעב לארשי 0

 ...סזיה

 ומכ יתודידי

 ,ינורטקלא ןוילג

 תוארל ןתינו

 12 דע וב

 םינותנ ידמימ

 ...ןמאה

 שוטיר ,העיבצ ,רויצ

 .תפומ תוריצי לש

 ,24 8( יעבצ סע

 ,88ו( לש רופא תלקס

 ...דועו דועו םילכ תבית

 ...ל"בנמה

 תויפוקיש תגצמ תריצי

 תועצמאב תוינשב

 שארמ תוכורע תוינבת

 סיצבק אובי וא/ו

 וקרסנש תונומתו םייפרג

 ...ןעדמה

 תלת סיפרג תריצי

 .תולק ילקב םיידמימ

 םיגוס 12-מ דחא

 תואמ דועו םיירקיע

 .םיממהמ סיטנופו םיעבצ

 סוטדמתל
5 
 5סושעסז6 5שק6זוסז סע 065ו0ח.

= 



2 

 1993 תנשב םתוא ונבהא

 םיצבק לוהינב 05/2 לש ןורסחה תא

 תחא לש 05/2 תסריג המילשמ

 - םלועב רתויב תוירלופופה תונכותה ז 0 ז

 לק ןיא התרזעב .זאסחסח-6ס חוו

 תוטישב םיצבקה תירפס תא להנלמ

 לע ינויח ךרוצ הווהמ וז הנכות .(תא40 8 סאסְפ) ייהכלשהו הרירגיי לש

 .05/2 לש הדובע ןחלוש לכ

 סוסה וז
6 

 < 0015ו086-|ה
 זסז \וחסס 5

 וז הנכותל רשקב רתויב השקה רבדה

 וז .תויתיצמתב התוא ראתל אוה

 רזע תונכות לש הליבח השעמל

 ,םיצבק לוהינו היפצל (111'07ד185)

 הנכותה .הספדהו םיטמרופ תרמה

 לש םיצבקב תופצל ךל תרשפאמ

 ,םינושמו םינוש םימושי 120-מ רתוי

 .ירוקמה סושיה ךדיב היהיש אלל ,הקיפרגב הלכו םילילמת ידבעממ לחה

 יסיריזגה חוליי ךרד ץבוקל <בוקמ עדימ ריבעהל לוכי התא ,ןכ לע רתי

 אלל םיריזגה תא סיפדהל וליפאו ,הקבדהו הריזג יייע ,(01.1ק80 80-ה)

 לש םיצבקה להנמ ךותמ הנכותה תא ליעפהל רשפא .ירוקמה סושיה

 .טפוסורקימ לש 16 /וגחפפטז-ל ףילחתכ הב שמתשהל רשפאו וו
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 תללוכ ייק6-ה ילכיי לש 2.0 הסריג

 םילכ לש רתויב בוטה ףסואה תא

 לש הדובעה ןחלושל סייפילחת

 לע רתוול בייח אל התא .יאוחטס5

 תונהל תנמ לע \/וחשספ לש ןחלושה

 (6חוזג] ץסוחו תרבחש סירזעה ףסואמ

 תורשפא ,תלבגומ יתלב טעמכ ךסמ בוציע תלוכי :תאזה הליבחב הלילכה

 בוטה םיצבקה להנמ ,םינוש םימושיל הדובע תונחלוש רפסמ רומשל

 יוביג תנכות ,קושב תוחבושמהמ ורקמ תפש ,(ץוחצסב תביבסל רתויב

 םג .קסידל הקוזחת ילכ ףסואו סייטנגמ םיטרסבו םיטקסידב תכמותה

 תא קידצי בהאת ןכש המ ,ךביל לא ורבדי הליבחב םילודומה לכ אל םא

 הלוכ הליבחל תמלשש ריחמה

 .(רלוד 180)

 לש שדח רנאיזב הבוטה איה וז הנכות
 ךסמל תואיבמה ,תויפרג תונכות

 לש םימיהדמה םיטקפאה תא %0-ה קהס(ס\ גז 0 8
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 תא הגרדהב תונשל תולגוסמ היגולופרומ תונכות .יי? תינלטק תוחילשיי

 תאו 51-ל תנתוחה תא ךופהל ,תוברע באזל ךלש סובה לש סינפה

 ,תונמוימ תצק תושרוד תויצמרופסנרטה .המודא ירארפל ךלש תינוכמה

 בוציעב ק ןיא דע תונהל לכות ןהלש םיקירטה תא לגרתתש רחאל לבא

 תא םיראתמה היצמינא ינוטרס תריציו ךיביואו ךיבוהא לש שדחמ

 .םהל לחאמ התאש הזופרומטמה

 - קטו 116
 (06 [6ה קא 01005 ותפָפ6 100850 ב

 - - .- סוסה תות = ן- סער וטמנהותנ -] =[

 הם קת מל א ה

 וו 258% פו 1 90% 220 10-10 < |

| 

 רע ןייע) סאקול יייע המקוה זאת 0

 . - ה ייםיבכוכה תמחלמ" ָק ואז דץ ס 09 ְי ז /

 ינוידב עדמ / תואקתפרה יטרס לש

 הרמוח םג הרצי איה רבעב .תבשחוממ היצמינא םוחתב הצולחכ (םירחא

 הלש 6ח06זא/גח-ה .וטנ תונכותב תזכרתמ הרבחה הנורחאל לבא ,תדחוימ

 לכ יייע יוקיחל רוקמ התוויהש תיטסילאירוטופ חטש רומיג תנכות איה

 תא השוע דץְקומ-ה .תונורחאה םינשב קושל ואציש תורחאה תונכותה

 לש הירפיס תללוכ הנכותה .טסקטב לופיט לש רצה סוחתל רבדה ותוא

 םייגולופרומ םילכו םינוש םירמוח לש תואמדה ,םיטקפא ,תונונגיס

 בצעל הצור התא ותואש טסקטה תא רחוב התא .הירטמואיגה תוויעל

 לכ תא .וילע ליעפהל שיש רומיגהו טקפאה ,ןונגסה תאו תדחוימ הרוצב

 תוידמימ תלת תויתואל ךלש םשה תא ךופהת איה .הנכותה השוע ראשה

 רשפא האצותה תא .ובונ-טרא ןונגיסב ץע ךותיחל וא רוהט בהזב תוקוצי

 .תונוש היצמינא תונכותל ריבעהל
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 אאא אאא אאא לא אא אא אאא

 וימאות 181 6 ישיאה בשחמל ךירדמה
 חיש 39 - יע 8

 היחס קו תה /
 205 6 םע ץורו לחתה
 !רתויב בוטב תודקמתהל חי"ש 39 - 'ע 2

 (כ) וא

 ןגורתפו ישיא בשחמ תולקת לע ימלוע רכמ-בו
 םדומ = שא 0ק5 5 0005 ף תויעב ללוכ

 ₪ דוע] הידמיטל]מ ₪
 / רלימ קיימ

 טושפ הנעמ תתל דעוימה רפס
 8 בשחמה תויעב תיברמל רורבו
 תויעב ללוכ ,תוצופנה

 ,\/ות60\ש5-ו 2025 תלעפהב
 בשחמ תלעפהב תויעב :המגודל

 ,לעננש בשחמ ,לחתאמ וניאש

 ,םילקלוקמ טקסיד וא קסיד

 ,גצ ,רבכע ,תדלקמ םע תויעב

 שגדהשכ ,דועו םדומ ,תספדמ

 הנוקית ,היעבה רותיא לע סשומ

 ךל ךוסחיש רפסה .התעינמו

 לש קרס תועשו יאנכט לש רוקיב

 .תולקתב ימצע לופיט

 205 6 לש תודוקפה רפס

 6.2/הסריגל ןכדועמ
 חייש 39 - יע 8

7777777227 

 םימדקתמ םישומיש - 005 6
 חיש 45 - יע 4

 ישיאה בשחמל ןוטרונ ךירדמ

 חישק קסידו 05 תודוא לכה
 חיש 89 - 'ע 8

 \\1מ60ו08 3.1 לש תודוקפה רפס
 .תירבעה הסהיגה ללוכ
 חי"ש 49 - 'ע 0

 הרמוחו הנכות 6 /6-ל תודרשיה ךירדמ
 חי"ש 69 - 'ע 4

 ישיאה בשחמל תוינק ךירדמ
 ק6 ו

 ח"ש 69 - 'ע 4

 יפקיה דויצו /6* תיינקל רצקה ךירדמה

 (םישדוח 3-ל םויל 5006) הנתמב 885 יונמ

 חייש 39 - 'ע 0

 טסקטויק םילילמתה דבעמל ךירדמ
 היתומדוקו 5.5 הסריגל
 חייש 49 - יע 2

 תועצמאב בשחמה לוהינל לקה ךירדמה
 זאסז(0ת 620 תג 0 4

 ח"ש 45 - 'ע 6 ח"ש 79 ₪ 'ע 0

 זאסז(0מ 10611186 7 לש תודוקפה רפס
 ח"ש 45 - 'ע 7

 084516 לש תודוקפה רפס
 חיש 39 - 'ע 8

 020267166( םע ץורו לתתה
 חייש 39 - 'ע 0

 08458 [1\-ל םלשה ךירדמה
 חייש 89 - 'ע 4

 ואדיווב הקפהו םוליצל ךירדמה
 חייש 54 - 'ע 0

 ו
 2 ג ישיאה בשחמה דומילל תילאוזיו השיג ₪

 1 תא הליבומה תינשדח ךרדב 13005 6-ו
 ול הרומו הנכותה יכסמ ךרד שמתשמה
 ק6 ₪ 005 2 .תושעל המ

 נשחמה יעוציב רויטל תוישנוח-תוננות יניר 777 ךירצש המ לכ לש ןיינעלו רצק רבסה ₪

 1 'סמ תוישפוח-תונכותל ךירדמ4 יסיסבה שומישה תא דומלל ידכ ,תושעל
 הייפצו הסירפ ,הסיחדל תורחבנ תונכות 1 גשור רש ער שחה תוימוימויה תונוכתה תאו ישיאה בשחמב
 .תוירפסו םיצבקב ה 05 לש

 חייש 25 - תונכותה לכ ָש חייש 33 - יע 8 / ::סוקופ מ םוקמב םיכסמ תשחמה לע ססובמ ₪

 180564 סוריו-יטנאל 2 'סמ ךירדמ 4 ח"ש 49 ₪ 'ע 0 .םיכורא םירבסה
 חייש 20 - הנכותה (פ ח''ש 33 - יע 0

 תורחבנ תוישפוח-תונכות 70

 ,זוריזל ,הקוזחתל ,סודל ₪ ו 13.00-9.00 תועשב (03) 677 - 38-98 :לטב יארשא יסיטרכב תונמזה
 0 52108 ,ג/'ר 863 ד''ת :ראודב

 (03) 38-38-38 :ןופלטב הממיב תועש 24 ןופעדומב
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 רודהיי ילכ הניא תאזה תונכתה תפש 6 ז 8 0 | 0 [

 ,קושב רתויב לוזה (401) יילעיברה

 תריציל הנממ הליעי אצמת אל לבא

 תכמות השדחה הסריגה .\/וחטסשמ תביבסב סינותנ דסמל תיזח ימושי

 רבחתהל ןתינש ךכ ,טפוסורקימ לש 0286-ו מבי לש 60 םינקתב

 תוחוד ךרוע םע הרבגות הלש תונוכתה תכרע .םינותנ דסמ לכל טעמכ

 .ךיכרצל בצעל לוכי התא ותוא םילכ לגרסו םיפרג תנכהל לודומ ,קזח

 לע םשייל ןתינש ךכ ,ייסימצע תייחנהיי לש הסיפתה לע תססובמ הנכותה

 לק .םירחא םימושימ םיביכרמו םימצע לש השרוהה תונוכת תא םימושיה

 יושע התאש הנוכת לכ תללוכ איהו הב שמתשהל גונעת ,התוא דומלל

 .סינותנ דסמ ימושיל חותיפ תביבסב שפחל

| 0 
 168 0600005 0690 ףה 066/86 020805 ףווא4 1

 1! |: מו ] | ]במ 6
 | 3 ב ורה = ש סטופ 6 טיפה ומ 1001 05 8
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 קו 14400-א קוד

 ייריהמ םדומיי םילימה םא

 רבדכ ךל תועמשנ ייתויטקפמוקייו

 םיזהל ידכ הזה םדומה אב ,וכופיהו

 ולדוגש זראמב .המודקה העדה תא

 סרג 120 ולקשמו תוירגיס תספוקכ

 תויביס 14,400 סדומ הרבחה הדוויז

 42 תואיגש תרקב ,(/.329) הינשל

 לש תויצקנופ ,/.4201 ןקתב הסיחדו

 .סוטטס תוירונ 8 וליפאו הילימיסקפ

 היוולה ןב הז .יביסמ ינחלוש סדומב אוצמל ליגר התאש המ לכ ,רוציקב

 תוילנויצקנופל עיגהל וחילצי םינרציהש דע - אשינ בשחמל ילמיטפואה

 .ק6א1018 םדומב המוד

 ,וז תינחלוש רואל האצוה תנכות

 תנתונו ,שוטניקמ תביבסמ הרגיהש זאק 5

 תא 20 לע םיאקיפרל הושאל 10[ \(| ח 6 0 \ 5
 תא ושעש תושימגהו המצועה ,קוידה

 לש תלוכיל קוקז דחא לכ אל .םיבצעמ לע תפדעומה המרופטלפל קמה

 תוכיא לע רשפתהל ןכומ אלש בצעמ התא םא לבא ,הז אלפומ הדובע ילכ
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 [אא ושש םחוש ,תסומ (לפפ6 שמה( ףה06ש וא
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 תוגרדמב תוא לדוג רידגהל רשפא ,לשמל .םירחתמ הל אצמת אל ,הטילשו

 לש קוידב תויתוא ןיב חוורמה תאו (ןורקימ 0.3 ךרעב) הדוקנה תיפלא לש

 בוציע ילכ לש האלמ הכרע תללוכ איה !א! תואה בחורמ 0

 תונומת ץוביש ,דומיע ,הכירע ,טסקטב לופיט ,םיירטסרו םיירוטקוו

 !דבלב םינעוצקמל .םיעבצ תודרפה תנכהו

 וז הנכות ,סרפסקא-קראווקל דוגינב :
 קוקזש ,יארקא שמתשמל תדעוימ \ 0 0 50 ן ]

 מ"יע תינחלוש רואל האצוה תכותל [? \1 0 | | 5 ₪ [
 איה .תיסחי םיטושפ םיכמסמ ןיכהל

 רתוי הלק איהו םינעוצקמל הנכותה לש ריחמהמ תיעיבשכ קר הלוע םג

 "םיפשאייה ךכב ול םירזוע .תיפרג הכירעב החמתה אלש ימ יייע שומישל

 לופיטל םידחוימ םיטקפא לש הירפסו הליבחב הלילכה טפוסורקימש

 .טסקטב

 סטק ₪36
 פי 5 וה

 העיגהש הרבח דוע איה קמ-רפוס

 תביבסמ רגהל הילע יכ הנקסמל

 .רתוי החוטבה 76 תביבסל שוטניקמ

 הגוצת תוכרעמב התחמתהש הרבחה

 תא הנשה הגיצה דואמ ההובג המרב

 .ק6 יבשחמל 5טקטזא!גוסח תכרעמ

 שטניא 20 גצ תללוכ תכרעמה

 ,ןורטינירט ךסמ תרפופש לע ססובמה

 ןוילימ 16.7) תויביס 24-ל יפרג ץיאמ

 הלועמ סזּגקחוספ \\זחחוגזא ןויצ םע ,11528910 לש הנחבאב (םיעבצ

 יאלג תרזעב השענ ךסמה עבצ לויכ .רתויב תקייודמ עבצ לויכ תכרעמו

 תנכות .יפרגה סיטרכל םירבחמו ךסמה ינפל םידימצמ ותוא ,ירטמוטופ

 דחא לכ לש תיסחיה המצועה תא ,יאלגהמ בושמה תרזעב ,תנווכמ לויכה

 היהי גצומה עבצהש ךכ ,קיפמ סיטרכהש (8-6-8) עבצה תותוא תשולשמ

 .הנומתה לש טספוא תספדהב לבקתש המל קוידב ההז



 רד רסיזה תא ריבעהב
 ישיא בשחממ רתויב תיתוכיאה הנרקהה ₪
 יתודידיו טושפ לועפת ₪
 לודג ךסמ לע הידמיטלומ תגצה ₪
 ואדיו תנרקהב הכימת ₪

 061005 תכרע

 לע רבכע תלועפ
 .הנרקהה ךסמ

 .םיפקש לוטמב ךרוצ אלל ינחלוש ןרקמ +
 .רתויב ההובג רוא תמצוע +
 .הכומנ תיללצ לעבו לק ,דיינ +
 .םיינשדח בוציעו היגולונכט +

 % תיביטקא היגולונכטב | 60

 .תיביסאפ וא

 9 .םינווגב וא םיעבצב הנרקה

 קי //1" םייתוכיא םיכסמו םילוטמ
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 םיינורטקלא תונויליג
 ₪[ ---דר---

 קו
 םיבוטה

 ותויב
 --םי מ

 .דחכנ ןזל וכמהי יכ עשח ןיא לבא - טעמתמ םרפספמ הנשל הנשמ

 לע רתויב בושעחהו ןושארה םושיה וראשנו ויה םיינורטקלא תונויליג

 ךלוה םלועה .יטנגה ןוויגה אוה ךלוהו טעמתמש המ .ק6 יבועחע

 רבעמהו םיינורטקלא תונויליג לש תוחבשעמ שולש ביבס זכרתמו

 לכב תימינב הריגהל איבמ שוחצסשפ-ל 05 תביבסמ ץאומה

 קולמלמה תא רתויב הבוט הרוצב לצנמה טנאירוול החפשממ

 .ושוחטסשפ לוע םינותנ ףוליח ילכו יפרגה
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 -לא ןויליג תנכות וז התיה ,םכריכזה

 תבוטל ףכה תא העירכהש ינורטק

 -רא לומ דדומתה אוהש םימיב 26-ה

 סוטול .רתוי תוססובמ תורוטקטיכ

 -נש הנכותה הראשנו התיה 3

 רחא םושי לכמ סיקתוע רתויב הרכמ

 6 יבשחמ רתוי הרכמש וז איהו

 -סה תא ךורעל ונאבשכ לבא .רחא סושי לכמ

 תא ונמשייו םיינורטקלא תונויליגל ונלש הריק

 ק6 אג642]אפ לש יטרדנסה ןוניסה ללכ

 -אה הריקסה זאמ הסריגב יתועמשמ ןוכדיע)

 תודמוע תונכות (:) 5 קר יכ ונל ררבתנ (הנורח

 תוחפשמ (!) 2-ל תוכייתשמ ןהו ןוניסה ןחבמב

 -מל תוכייתשמ הריקסב תונכותהמ שולש .דבלב

 -ווק תחפשמל םייתשו 1-2-3 סוטול תחפש

 שוטנל וטילחה תורחתמה ראש בור .ורפ-ורטא

 ולפנ תורחא תודדומתמ יתש קרו הכרעמה תא

 -ימ לש %0651  :תורחא תוביס ללגב ףסה לע

 יביסמ הסריג ןוכדיע ינפב תדמוע טפוסורק

 הצפהה בלשל העיגה אל איה לבא (5.0 הסריג)

 הריקסב התוא לולכל ונלוכי אלש ךכ ,תירחסמה

 .רגסומ רמאמב קר הילע סחייתנו תילמרופה

 הגשה האציש ,1061פ 3-פ איה הלשכש הינשה

 לש הלודגה תומכה לבא וסש% תסריגב

 תודדומתההמ התוא הלספ הב ונאצמש 6

 .תיפוסה

 05-ב עיקשהל ₪

 -שמ הנשה ועיקשהש תודיחיה ןה דנלרובו סוטול

 -אה תונויליגה לש 05 תואסריג ןונעירב םיבא

 תאז ושעי רתוי דוע תוטעמו םהלש םיינורטקל

 לכב םיבאשמה לכ טעמכ םויהל ןוכנ .דיתעב

 \שוחוסשפ-ה קוש לע המחלמב םיעקשומ תורבחה

 -הל םילוכי םהש איה 005 ישמתשמל השיגהו

 הדיחיה .סויכ םימייק םהש יפכ םירצומב קפתס

 05 תואסריג תא ןכדעל תילמרופ הבייחתהש

 -תמ איה םגו סוטול איה הלש תונויליגה לש

 ורל םילוכיש) 2.א תואסריג תא גזמל תדתע

 47 תובייחמה) 3.א תואסריג םע (א לע וליפא

 תותיפב הקוסע סטיישוסא רטויפמוק .(תוחפל

 5טק6ז0ג|6 ןויליגל \\וחטסשפ תסריג לש ינתחדק

 (הנשה לש ןושארה ןועברב הצפהל דעוימ) הלש

 תואסריג דיתעל רשקב הטילחה אל ןיידע איהו

 רחאל דחוימב ,איה סג תססהמ דנלרוב .205-ה

 סושי חותיפ המכ דע השקה ךרדב הדמל איהש

 .הפוקה תא ןקורל לוכי שידח \/ותשסשפ

 לש הרצה תיזחב םיצמאמה זוכיר ,ינש דצמ

 עיגהל תוירקיעה תורחתמל תרשפאמ \/:ח60א5

 - תוכשומ תונוכת תללכהב םימישרמ םיגשהל

 דחא .קושב טלקנש שודיח לכ לש ידיימ יוקיחבו

 עיתפמה ןוימדה אוה הריקסב םיטלובה םירבדה

 .םירצומה לכ לש תוינונכיתה תויצפסנוקה ןיב

 -שה דמימה תגצהב דנלרוב לש שודיחה ,לשמל

 םידרוש רתויב םיבוטה קר

 םידומע תינבתב םיינורטקלא תונויליג לש ישיל

 ,דומעה ילוש לע יוהיז תויוות םע ,תרבחמב

 -מה הרופטמל דיימ ךפהו קושב תוריהמב טלקנ

 תונוילגה לכב המשוי איה הכ דע .רתויב תלבוק

 -ווק תסריגבו \/וחטסא<פ תביבסל םיינורטקלאה

 -יגב םג התוא סשיית סוטול .205-ל ורפ-ורטא

 .05-ל תידיתעה 1-2-3 תסר

 תרבחמ ₪₪
 תונויליגל

 -לא תרבחמ" לש השיגה

 הסיפתה תא האיבה "תינורטק

 -שמ לש םלועל תידמימ תלתה

 ללכ ךודב םיקוחרה םישמת

 סילגרה םישנאל ,תוידמימ -ברמ

 ןויליג לש ידמימ-ודה הנבמל

 רמאל רשפא יאש המ ,יסאלק

 ,רתוי םיידרגנווא םילדומ לע

 סוטול לש [אקאסצ ומכ

 רטויפמוק לש 60אוקז5-ו

 -עה ילושב תיוותה .סטיישוסא

 -ית םש תתל ךל תרשפאמ דומ

 -ודב םיניחלמ לש תומש) ירוא

 תא תוולמה תויפרגה תואמג

 תרבחמב ןויליג לכל (רמאמה

 רטמרפכ הזה סשב שמתשהלו

 -וי תויוותה תרדיס .תואחסונב

 ךכ ,י'סיציחל לגרסיי ןיעמ תרצ

 -הל לוכי תרבחמב ףודפידש

 -יאו רבכע תציחל ידי לע תושע

 יייע עצבתהל לוכי שדחמ ןוגר

 כ8468) הכלשהו הרירגיי

 תשמשמ תיוותהשכ ,(07

 .ןויליגה תסיפתל יי'תידיי"

 וב

 םינרציה ,הנכות לש תרחא הירוגטק לכב ומכ

 -וה ןיב טקילפנוקל חרכהב סיעלקנ םירחתמה

 -אה סילכהש לככ .שומישה תלקהו תונוכת תפס

 ,םידמימ רתוי םע ,םיללכתשמו םיכלוה םייטילנ

 רתוי ,תויטסיטטסו תויטמתמ תויצקנופ רתוי

 סע תוירושיק רתוי ,תילולימו תיפרג תלוכי

 םיצבק טולקל תלוכיו םיינוציח םינותנ ידסמ

 -דה הלדג ןכ ,תורחא תונכותמ ורקמ תויצקנופו

 תאזה תלוכיה לכ יכ םישמתשמה לש השיר

 וימי לכ תא שידקמ וניאש ימל סג השיגנ הייהת

 לע .םיינורטקלא תונויליגב שומישה דומילל

 ,שמתשמה עדיל הנכותה תלוכי ןיב ,הזה רעפה

 ,( \א12805) "םיפשא" רשגל םירומא

 .י'סימכחיי םיטירפתו (7טד085) "םיכירדמ"י

 סינושה הרזעה תונורתפ לש םוכחתהו הנובתה

 תונויליג לש הריחבב תישאר ןחוב ןבאל וכפה

 .סיינורטקלא

 . קמ \ ער מהתורה 0
 או

 תוליגפו םינולב ₪

 -ילא  םיכירדמ" ךתושרל הדימעמ | דנלרוב

 היינבה ביתנב ךתוא םיכילומה ייסייביטקארטנ

 דבוע התאש ךכ ידכ ךות ,ינורטקלא ןויליג לש

 -ומ הדובע עצבמו ךלש םייתימאה םינותנה םע

 םיבאשמה לכ טעמכ סויהפ ןוכנ

 המחלמב םיעקשומ תורבחה לכב

 השיגהו ו/זמפסו -ה קוש לע
 םילוכי םהש איה 05 ישמתשמל

 םהש יפכ םירצומב קפתסהל

 םויכ סימייק

 ן\:ח1: [5815514 8014) ([) [ש27] 'פו

 1[ םרזצכה 125 672-2

 או 000 7 וז הפ 2

 6 606 7 47795 2 כיסטוה נורה צו
 ו 000 7 47795 2 סיס פורה

 דומצ רחא יקשממ סצעו לגרס ,רותפכ לכל .הליע

 ללוכו רבכע תציחלב חפנתמה הרזע "ןולביי

 .וב שומישה ןפואו ודיקפת לע יתיצמת רבסה

 סא .הציחלה תא סג ךממ תכסוח 5681 5

 ךשמל יהשלכ תימלצ לע ןמסה תא ריאשמ התא

 יוטיבכ תשרפמ טפוסורקימש המ) יצחו הינש

 -שמ לגרסהמש תיטמוטוא ררוג רבדה (סוסיהל

 לש הדוקפיתל רבסהה הבו הרצק הליגמ תלשלת

 -ותה יייע ןבות כייחא עצבתש הלועפ לכ .תימלצה

 הליגמה תא הרזח לולגל ךדיצמ רושיאכ הנכ

 .לגרסה ךותל

 לש סוצעה רפסמב רבעב הדחייתה סג א.

 תורדסל ףילחתכ העיצה איהש ייךרד ירוציקיי

 טעמכ ןיא .רבכעו תדלקמ תולועפ לש תוכורא

 ,הלאה םירוציקה לכ תא ןנשל חילצהש דחא

 הסריגבו ,הלעפהה רפסב םידומע 30 םיספותה

 -תש ,ייםיפיט ףשאיי טפוסורקימ הסייג השדחה

 התאש םעפ לכב הבוט הצע ךל תתל ודיקפ

 לש ''הליתש'"
 סינותנ ךתח
 ךותמ

 וטו

 ךותב
0 

 י"ע תירשפא
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 ןו:81: [5415514 8ס1₪] (() [027] יפחתווומ

 1 םרטצכר 425 672-2
 ל 2

 רסס, פס
 ו 0

 תם ו

2 

 שאו 600 7 470 2 טסזססוה ורה
 שו 000 7 47795 2 טסזססה זרה

 שומיש תולק

 םידרוש רתויב םיבוטה קר

 םירזע ₪
 םיילנויצקנומ

 הרבע איה םג ,תואחסונ תריצי

 תרזעב טושיפ ךילהת

 -רא הזיא םירכוזש ,"םינעייסיי

 -ופ לכב אלמל שי םיטנמוג

 תא ריבסהל םיעדויו היצקנ

 -ולב .היצקנופ לכ לש דיקפתה

 -שה הניפב הפסונ 1-2-3 סוט

 ,טווינ תימלצ הנוילעה תילאמ

 תוריהמב עונל ךל תרשפאמה

 -ונה ץבוקב רדגומ םוחת לכל

 תומישמל המאתה

 תוגצמ תריצי

₪ 

 סימושי-ןיב בוליש

 בקוע ףשאה .רצקל ןתינ ותוא בכרומ ךילה עצבמ

 אוה הבוט הצע ול שי רשאכו ךיתולועפ ירחא

 -דנ הרונ תרוצב תימלצה) בוהצל רופאמ ךפוה

 .ושארב ץצש ןויערה לע ךל תתואל ידכ (תקל

 הרונה לע ץוחלל וא ונממ םלעתהל לוכי התא

 םא בלענ אל הזה ףשאה .הצעה תא םשייל ידכ

 אוה לבא ,תיתטיש הרוצב ונממ סלעתמ התא

 ךרד ירוציק עיצהל קיספמו ךיגהנמ תא דמול

 םלעתהל תיטנטסיסנוק היטנ הארמ התאש

 .םהמ

 ו הזוג, [כ\טסז605, 6
6: 177 0 
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 תתל םג תונמדזה התואב רשפא לסקאב .יחכ

 ןונגיסל םש ןתונ התאש יפכ ,יחכונה םוחתל םסש

 -עה דנלרוב .תללגנ הביתב םשה תדלקה יייע

 םש תתל רשפאש ךכב לסקא לש הנוכת הקית

 אוה ןהב הדומעהו הרושה לש תומשה יפל אתל

 תואחסונ תכירע לש הנשיה הטישה םג .אצמנ

 לוכי התא סויכו תמלענו תכלוה דרפנ לגרסב

 (\וחשסא< תסריג) 1-2-3/ו4 תסריגבו 5 לסקאב

 רופישה לבא .אתה ךותב החסונה תא ךורעל

 המאתה עומיש תולק|

 ידסמל קשממה תיזחב הרק רתויב יתועמשמה

 ףוס המשוי סוטול לש \/גחשסש5 תסריגב .םינותנ

 -אב ,גולאיד תובית לש השידחה השיגה ףוס

 סינותנה תא טלוקו התליאש הנוב התא ןתועצמ

 התליאשה תא רומשל םג לוכי התא .דסמהמ

 הפיסומ 5 לסקא .ןייפאמ סש תחת רזוח שומישל

 תמרב םיטלקנה םינותנה תא ןנסל תלוכי ךל

 .םייטמוטוא םינוימו םימוכיס עצבלו המושר

 ללש הנשה ופיסוה תונכותה לכ יפרגה טקפסאב

 רתוי סימכח םייטילנא םילכ םע ,םישדח םיפרג

 ףרג הפיסוה לסקא .הכירעו הנבהל רתוי םילקו

 הגועה ףרג לש תידמימ תלת הבחרה) ייהלגייביי

 לכ תא \/וחשסשפ תסריגל הריבעה דנלרובו (ק18 -

 םינורחאה הלא .205 תסריגב םימייקה םיפרגה

 -יא ,םיענ םיעצוממ לש טוטרש םירשפאמ

 תיכירעמ הקלחה ,תויצלופרטסקאו תויצלופרטנ

 -ותב ללכ ךרדב אוצמל םיליגרש תורחא תונוכתו

 .תויטסיטטסו תויטמתמ תונכ

 תא ךורעל םויכ ךל תורשפאמ לסקאו 1-23

 ,הדובעה ףד לע םיגצומ סה וב םוקמב םיפרגה

 -הה .ךכ םשל יפרגה לודומל תאצל ךרוצ אלל

 רתוי ושענו םה םג וטשופ םיפרגה תכירעל םיכיל

 דוע ףיסוהל לוכי התא ,לשמל .םייביטיאוטיא

 -ונ םיאת לש הכישמ ידי לע טושפ ,ףרגל םינותנ

 .ףרגה לע םתכלשהו ןויליגהמ םיפס

 םיחעומ םיחתנמ ₪

 חוע55ַ) חותינה ילכ תכרע םע דדומתהל ידכ

 וביחרה ,לסקאב הלילכה טפוסורקימש (1סס!ק8%

 -וב .תיטמרד הדימב תוירפיסה תא תורבחה לכ

 /4חגְע5ַ) ''הזילנאל החמומייה תא הפיסוה דנלר

 סוצע רשוע ותחתמאמ ףולשל לגוסמה ,(םאקאח

 1-2-3/ םג .תויטסיטטסו תויטמתמ תויצקנופ לש

 -ופ לש יביסמ יוריעל וכז ורפ-ורטאווק םגו וש

 תסריגב (רוציקב 0ק\/) הנורחאה רשאכ ,תויצקנ

 -ופ 373-מ תוחפ אל סויכ תללוכ \\וח6סו5

 -ופ תונבל ךל תרשפאמ לסקא קר לבא .תויצקנ

 תומישמל

 םוגידו חותינ

 < םיפרג תריצי

 תוגצמ תריצי ריבס

 םימושי" ךיב בוליש

 םימושי חותיפ

 :תיתצובק הדובע



 ומול הוז
 וונוה
 7-8 7 ג ה ם | 8%
 5/800-ל רוב'חב |גטטדמה| תחא ת'זיב תבותכב םיקלחתמ תשר 'שמתועמ 55 ד

 :תוירקיע תונונת .45/400-ל רבחתהל תשר ישמתשמ 32 דעל רשפאמ 0
 םישמתשמ 32-ל דע 205 800785 לש תחא תיזיפ תבותכ תקולח רשפאמ * (6 507087 לש 800דא) .265 לש תחא תיאיפ תבותכב הקולח ךות

 וא תוזס דא \אפיפ וא (\ש56) 5250 היצלומאב הדובע ךרוצל תשרה לע
 דועו 1 לעמ דבועש 0/81\צגץ -ה לודומ .םיירקיע םילודומ ינש לע יונב רצומה

 .הנחת לכב 205 80079-ב ךרוצ ןיא ,שמתשמה לש ןורכיוב ןוכסיח * 20 9טק0 ישמתשמ 32 דעל הקולח רשפאמו 6 80015א
 .תשרה רשמתשמ לכל /\קק6 ירקב 32 תחיתפ ענומו 45/400-המ סמועה תא ררחשמ . הצרה 6 50/7007 תנכתל תשרה ןיב קשממכ טמשמה \008-ה לודומ
 תנכת םע דובעל תשרה ישמתשמל תרשפאמ 18%] ק6 50770₪1-ל האלמ תומיאת * הנחת לכב 265 80088-ב ךרוצ אלל הנחתב

 ירגיש םוש אלל 18% 6 5 ,

 :םיאבה תרושקתה יגוסב ךמותו תשרל רושיקב הרמחה גוסב יולת אל 2-51 0400 *
 לש רישי רוביח ,5% ג/5016 תרושקת ,היצלומא סיטרכ תואצמאב ך\1א/ג א רוביח
 45/400-ה לש ינורכניסא רקב ךרד תרושקת ,5/400-ל 11 טד -ו סא מא זס
 .(7-501 , .7-502 .7-601) סקנ-יז תרבח לש תרושקתה ירצומ לכ ןבומכו

 תדזזקשא שד -ו סא םא ₪]א6 גוסמ תותשרל האלמ תומיאת *

 03-7520190 .לט ,בושמ תרבח ,יקסנלרוא באויל רשקתה םיפסונ םיטרפ רבדב
 מבי לש סושר ןמיס /\5/400 ,ק6 50 קק0₪7 ,[םאו

 םיבשחמ בושמ 12 / זז
 ןג-תמר 8 באילהא 4 ש

 0 03-7520190 .לט

₪ - 2 
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5 

= 



50 

 ורקמה תפשב שומיש יייע ךמצע תוחוכב תויצק

 .הלש

 -רת לש סוגידו לוהינב רבודמשכ ,תאז תמועל

 .סוטולל תרבוע הרוכבה ,םייביטנרטלא םישיח

 גצוהש | ,(\6זפוסח א(גחגפ6) "תואסריגה להנמי"

 ךל רשפאמ ,1-2-3\ לש 4 הסריג סע הנושארל

 תצובק לכ דוגאלו םימוחתל םינוש םיכרע תתל

 תא .לודומל תוביטנרטלאה תחאכ תאזכ םיכרע

 -וש סישמתשמ סורתל םילוכי םינושה םיכרעה

 םכסת סג איה המ סרת ימ רוכזת הנכותהו סינ

 סיכרע תצובק לכ ךיא גיצמה חייודב לדומה תא

 1 0108 1-2-3 3516896 4 - [605,ש/%4]

 8%! 70015 [48הָה6 ץה60 | [!6וק
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 סוטול .םישידחה תונויליגה לע ומתוח תא ןתונ

 תרגסמב תיתצובקה תוליעפה תא ונממ הרזג

 בתנ םג 4.01 הסריגב הפיסוהו םישיחרתה להנמ

 -קל ךל רשפאמ בתנה .אסו/תא םשב םיכמסמ

 -נה דסמ סע ןויליגהמ רחוב התאש םימוחת רוש

 ידדצ-וד רשק רצונש ךכ ,א085 רזובמה סינות

 גוסמ בתנ תללוכ לסקא .ןויליגל דסמה ןיב

 ןויליגה תא חולשל אוה הז לש ודיקפת .הנוש

 רדסב הצובקה ירבח ןיב ינורטקלא ראודב

 -סה וא םהיתוגשה תא ועיבי םהש ידכ ,םייוסמ

 .תונקסמלו םינותנל םתמכ

| 6 68 6 
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5 ₪3 4 
 ..הלועמ סוגידו חותינ בוט 4 ש |
 / | יי 2 הררה הררה - + |

 | 1 == וו ל. וו יתלק- לשלל = ו" אי ירש ו רש

 | בוט םיפרג תריצי וע 2 |
 | רח - | |

 ו פופ ה וש עת 7 | ה

 | 7 % תוגצמ תריצי 0 / |
 ן - --=--הה החלה הדחה הב -חהרהה-ההה 7 |

 7 ה מק מ ₪777 ₪7 3

 % . . סימושי-ןיב בוליש בו

 ו ד שר 10% ו ו

 ,לשמל ,םייוסמ שיחרת תגציימ הצובק לכ)

 -פי םולשהשכ הרקי המ" וא י'תימיטפוא תיזחת"'

 םימכסמה םיאתב האצותה לע העיפשמ ייצור

 -וור וא תוריכמ לע העפשהה לשמל) ןויליגה לש

 -רת ילהנמ תוללוכ 0קוא-ו לסקא םג .(םיח

 -ויב בוטה אוה סוטול לש שומימה לבא ,םישיח

 .רת

 הנפואב הצובקה ₪₪

 אוה םג "תיתצובק הנכותיי לש יתנפואה אשונה

 1994 'וני לארשי 6

 םימושי חותיפ

| 

| . , 
 ש |

 ו - - -

| | = 5% 2 2 | 

 ו ספ תיתצובק הדובע ,
 ן //חת/[-₪ה/////-- ₪2[ |

 -קה הדובעה אשונל רתויב תינתפאשה השיגה

 0קוא תא הריתכהש ,דנלרוב לש איה תיתצוב

 הז רצומב .ייהדובע תוצובק תרודהמיי ראותב

 תלוכיהו הקינכטה תא הנושארל דנלרוב המיגדמ

 תפלחהל יעצמאכ (0860 םא608ח8ַפ) 085א לש

 בוק ,דומע ,םוחת לכ .םישמתשמ ןייב ייםימצעיי

 ,טקייבואל בשחהל םילוכ: םיצבק תצובק וא

 -תא םישמתשמ סע עימטהלו קולחל ןתינ ותוא

 -עה ףותיש תקינכט .הנכותב יוניש לכ אלל ,םיר

 תנומ) שטטוופח 6 8טפ5סחט6 איה דנלרוב לש םימצ

 -ודה (שוטניקמה לש תכרעמב לפא יייע עבטוהש

 ןאכש אוה לדבהה .טפוסורקימ לש 01.8-ל המ

 עונישל סוידמהו הנכות תפסות לכב ךרוצ ןיא

 מותה תרושקת תוריש לכ תויהל לוכי םימצעה

 וליפאו אוסז אוון, שזאו, או!ה5, א/גק] םיטמרופב

 .תיסיסב תימוקמ תשר

 וריצ לע בבוס לדומ ₪₪

 לש ידמימ-ברה לדומה תסיפת ךיא וניאר הנשה

 -לא תונויליג לש הגצהה לע העיפשמ !אוקִחסש

 וא יצחו םינשב םיקפתסמ סה םא םג ,םינורטק

 סייסאלק תונויליג ומכ .12 אלו םידמימ השולש

 -וש לש הצירטמכ לדומה תא גיצמ 1אוקאסצ םג

 שודיחה תא סוטול המרת תיתצובק הדובעל
 ש0זצוסמ-ה ,הנשה לש רתויב בושחה

 םישמתשמה תצובקל רשפאמה ושופט

 ךות ,ןויליג ותוא לש תונוש תואסריג ןיכהל

 ןיבו הסריג לכ ןיב רשקה לע הרימש ידכ

 .הנויפיאל ומרתש םישנאה

 הגיצמ אל סוטול םג לבא ,םיפד-םידומע-תור

 -וק המלשהכ אלא ,1-2-3-ל הביטנרטלאכ ותוא

 -יע םילודומ לש ידמימ-בר חותינל תילאוטפסנ

 םינייפאמ המוד שומימו המוד דיקפת .םייקס

 המכל ואיבה םהינשו 64 לש 60/2818! תא

 -לא תונויליגב רתויב םיניינעמה םישודיחהמ

 לודג לדומב םידמימה רפסמ רשאכ .םיינורטק

 ,ךסמה לע ותומלשב וגיצהל רשפא-יא םיינשמ

 -עה ריצל דחא דמימ לש הריחב ךרוצ שי אלא

 םידמימה ראש .תורושה ריצל רחא דמימו תודומ

 םהש ידכ ייהסירקייו י'ךותיחיי לש ךילהת םירבוע

 .תידמימ-ודה הצירטמה יאתב ומכוסי

 ינשו) תיפרג הביבסב רבדה השענ הב הרוצה

 -יא תיפרג הביבסב קרו ךא םייח ליינה םירצומה

 םידמימה תומש לש הרירג יייע איה (תיביסנטנ

 .גצומה ןויליגה לש תודומעלו תורושל םירחבנה

 ליכהל לוכי תוריכמ לש ידמימ-בר חותינ ,לשמל

 ,(שדוח לכב תוריכמ) ןמז םימרוגה תא םידמימכ

 ,תויונח) קוויש קיפא ,(%רא לכב תוריכמ) םוקמ

 יפוס חוקל ,(המודכו ראודב הריכמ ,רישי קוויש

 -שת תרוצ ,(םייתלשממ םיפוג ,תורבח ,םייטרפ)

 לע גיצהל לכונ אוהש ןמז לכב .המודכו סול

 םוקמ-לומ-ןמז לשמל ,םידמימהמ םיינש ךסמה

 תא רוציל ידכ .יפוס חוקל-לומ-קוויש קיפא וא

 לינה תורתוכה תא םיררוג ונא הייוצרה הלבטה

 םתוא םיביצמו (י'תוירוגטקהיי) םידמימה לגרסמ

 גיצמו ייוריצ לע בבותסמיי לדומה .הלבטה שארב



 03-6966231 :לט .א"ת 9237 .ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 ומ | || רשכ תילארשיה הרודהמה/פ0 א46021א8-ל שדח יונמ תנמזה [₪1

 ב (תליאב חייש 102) חייש 119. - ריחמב תונוילג 10 ב

 הפסמ | (תליאב חייש 230) חייש 269. - ריחמב תונוילג 25 ב

 !רבח איב רבח
 תילארשיה הרודהמה / 20 א146421אם יונמל יתפרטצה דוקימו תבותכ
 םכלש קיתווה יונמה לש ותצלמה תובקיעב : קנב יטמ קיש בייצר כ

 ןופלט החפשמ םש

 .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 יונמ רפסמ החפשמ סש רפסמ דרכארשי/הזיוב ינובשח תא בייחל אנ ב

 ה הממ סמ במ
 דע ףקותב סיטרכה

 תונויליג 5-ב ולש יונמה תפוקת תא ךיראהל שקבא
 .םניח ,םיפסונ

 המי תורו לת

 03-6966231 :לט .א"ת 9237 .ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 וש |[ | שכ תילארשיה הרודהמה/פ0 ו 642188-ל שדח יונמ תנמזה [₪]

 כ (תליאב חייש 102) חייש 119. - ריחמב תונוילג 10 ב

 הפסמ = (תליאב חייש 230) חייש 269. - ריחמב תונוילג 25 ב

 ורצח איבמ רבח
 תילארשיה הרודהמה / 6 א/1140/21א8 יונמל יתפרטצה ו. ב ל תפפ
 סכלש קיתווה יונמה לש ותצלמה תובקיעב קנב יסמ קיש ביצר ב

 ןופלט החפשמ סש

 .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 יונמ רפסמ החפשמ םש רפסמ דרכארשי/הזיוב ינובשח תא בייחל אנ (ב

 תונויליג 5-ב ולש יונמה תפוקת תא ךיראהל שקבא ו
 דע ףקותב סיטרכה

 .סניח ,םיפסונ

 08/0077 ====---=========. 

 03-6966231 :לט א"ת 9237 .ד.ת מייעב רואל האצוה עדילא :לא

 ומ || | צנכ תילארשיה הרודהמה/פס \02188-ל שדח יונמ תנמזה [₪

 ב (תליאב חייש 102) חייש 119. - ריחמב תונוילג 10 ב

 הפסמ = (תליאב חייש 230) חייש 269. - ריחמב תונוילג 25 ב

 ורצח איב רבח
 תילארשיה הרודהמה / 6 א140421א₪ יונמל יתפרטצה 7000 ל

 םכלש קיתווה יונמה לש ותצלמה תובקיעב קנב יסמ קיש בייצר ב

 ןופלט החפשמ םש

 .מייעב רואל האצוה עדילא תדוקפל

 לונמ רפסמ החפשמ םש רפסמ דרכארשי/הזיוב ינובשח תא בייחל אנ (ב

 ה ה ה רח
 דע ףקותב סיטרכה

 תונויליג 5-ב ולש יונמה תפוקת תא ךיראהל שקבא
 .םניח ,םיפסונ

 המיתח ךיראת

 ירין



 1 םימושי / תוניינעתה יאשונ הרמוח / תוניינעתה יאשונ דיקפת

 / סילילמת דוביע ב .סיינחלוש סיבשחמ 1 לעבמ להנמ / ל"יכנמ ב לוב
 סיינורטקלא תונוילג םיאשינ םיבשחמ 1 תוליעפ / הקלחמ להנמ (1
 1 סינותנ ידסמ ( סיפייטו םיקסיד 1 הצובק / תווצ שאר
 ] היצמינאו הקיפרג (ב םיכסמ / הגוצת תוכרעמ 1 | = < = רחא ב
 הסדנהו סיבית 1 תרושקתו סימדומ 1 תוליעפ סוחת
 : םיטקייורפ לוהינ ב תוימוקמ תותשר ב עדימ תוכרעמ (
 | הקיטסיטטס / הקיטמתמ קספ-לא תוכרעמ ב סימושי תונכית 1
 ] תינחלוש רואל האצוה 1 תוספדמ ב הרמוח חותיפ 1
 םישמתשמ - תרושקת ב םיטוטרש יניוות 3 א"כו היצרטסנימדא 3
 1 לוהינ - תרושקת (3 סייטפוא סיקרוס (ב הלכלכו םיפסכ ב
 ] תונובשח תלהנה 1 אוס+ו לוק יסיטרכ ב הרוטקטיכראו הסדנה 1

 ן קוויש / תוריכמ לוהינ ב ד\-ו הידמיטלומ (1 הארוהו רקחמ (1 :לא
 יאלמ / שכר לוהינ ב כ רחא 1 תוינקו שכר ב
 ן | ///--/כנמ0מ רחא ב הנכות / תוניינעתה יאשונ קס / אד / אז בשהמ ב מ''עב ףואל האצוה עדילא 1 םישמתשמ תוצובקו 885 ב ו | סויכ שומישב הרמוח
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ הלעפה תוכרעמ 1 486 / 386 בשחמ ב
 ו לארשיב סיבשחמ קוויש ב טזווודוש5 רזע תונכות תרבחמ / אשינ בשחמ ב

 ] תוילארשי תורבח יעוציב 3 בשחמ תופש 1 \ \א תימוקמ תשרל רוביח = "02 27 .ד.ת
 ] ב"הרא / סלועב םיבשחמ 1 חותיפ תוביבס 3 | הבורקה הנשל השיכר תוינכות
 | 5 תיתוכאלמ הניב ( יפקיה דויצ תפסוה 1 01 ני'גא = לת תוימלוע תורבח יעוציכ כ תרושקת תוביבס 1 שדח רודל בשחמה רופיש ב
 רחא 1 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 \/וא תימוקמ תשרל תורבחתה ב

 ו ו ככ וש כ ב כ ככ | םכ ו == אמ כה ו ככ כל ב כ ב ור הופ כ ב ,

[ | 

1 

 ] סימושי / תוניינעתה יאשונ הרמוח / תוניינעתה יאשונ דיקפת
 | סילילמת דוביע 1 םיינחלוש םיבשחמ (1 לעפמ להנמ / ל"כנמ (ב לוב

 םיינורטקלא תונוילג 1 סיאשינ סיבשחמ (1 תוליעפ / הקלחמ להנמ (1
 ! סינותנ ידסמ (3 סיפייטו סיקסיד ב הצובק / תווצ שאר ב

 הסדנהו סיבית ב תרושקתו סימדומ 3 תוליעפ סוחת ו היצמינאו הקיפרג (₪] סיכסמ / הגוצת תוכרעמ ב
 סיטקייורפ לוהינ תוימוקמ תותשר 2 עדימ תוכרעמ 1
 ] הקיטסיטטס / הקיטמתמ (1 קספ-לא תוכרעמ 1 םימושי תונכית (ב

 | תינחלוש רואל האצוה 1 תוספדמ 1 הרמוח חותיפ
 םישמתשמ - תרושקת 1 םיטוטרש יניוות 3 א"כו היצרטסנימדא 1
 ו לוהינ - תרושקת םייטפוא סיקרוס הלכלכו םיפסכ ב
 קוויש / תוריכמ לוהינ ב דש-ו הידמיטלומ ב הארוהו רקחמ 1 :לא תונובשח תלהנה ב אווס+ו לוק יסיטרכ ב הרוטקטיכראו הסדנה 1
 יאלמ / שכר לוהינ ב תוינקו שכר ב
 | הנכות / תוניינעתה יאשונ 0 / אד / אד בשהמ כ מ''עב ףואל האצוה עדילא : םישמתשמ תוצובקו 885 3 םויכ שומישב הרמוח
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ הלעפה תוכרעמ ב 486 / 386 בשחמ ם
 ] תוילארשי תורכח יעוציב (ב בשחמ תופש 3 \\א תימוקמ תשרל רוביח 1 27 .ד .ת | לארשיב סיבשחמ קוויש ב טזוו.ודוש8 רוע תונכות ב תרכחמ / אשינ בשחמ 1
 1 --- תיתוכאלמ הניב 1 יפקיה דויצ תפסוה ב 1 ביבא - לת תוימלוע תורבח יעוציכ 3 תרושקת תוביבס ( שדח רודל בשחמה רופיש 1 | ב"הרא / םלועב םיבשחמ כ חותיפ תוכיבס (3 | הבורקה הנשל השיכר תוינכות
 (/\א תימוקמ תשרל תורבחתה ( 1 רחא ב ל ררא ב .תרבחמ / אשינ בשחמ ב

 ו תם

| 

1 
 סילילמת דוביע 1 םיינחלוש םיבשחמ 3 לעפמ להנמ / ל"כנמ 1 לוב סימושי / תוניינעתה יאשונ הרמוח / תוניינעתה יאשונ דיקפת
 : סיינורטקלא תונוילג 1 סיאשינ םיבשחמ 1 תוליעפ / הקלחמ להנמ ב
 1 סינותנ ידסמ (ב סיפייטו םיקסיד ב הצוכק / תווצ שאר ב
 | | היצמינאו הקיפרג (1 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ 7 | = 0 רחא ב
 | 1 םיטקייורפ לוהינ ב תוימוקמ תותשר ב עדימ תוכרעמ | הסדנהו סיבית 1 תרושקתו סימדומ 1 תוליעפ םוחת
 ַ םישמתשמ - תרושקת (ב םיטוטרש יניוות 3 א"כו היצרטסנימדא ב | תינחלוש רואל האצוה 1 תוספדמ ב הרמוח חותיפ 1 ] הקיטסיטטס / הקיטמתמ ב קספ-לא תוכרעמ ב םימושי תונכית ב
 1 לוהינ - תרושקת ב םייטפוא םיקרוס ב הלכלכו םיפסכ 1
 ן קוויש / תוריכמ לוהינ ב דצ-ו הידמיטלומ 1 הארוהו רקחמ 1 ;לא / תונובשח תלהנה 2 אווס+ו לוק יסיטרכ 1 הרוטקטיכראו הסדנה ב
 כ ב הנכות / תוניינעתה יאשונ 0 / אד / אז בשחמ ב ע / א ּוּה עד א | םישמתשמ תוצונקו 885 (] | .------------7777 רחא ב סויכ שומישב הרמוח מ ב ףואל ה צ יל ו יאלמ / שכר לוהינ ( | -...----------7--- רחא ב תוינקו שכר ב
 רחא ב תרבחמ / אשינ בשחמ 3 ו תיתוכאלמ הניב (3 יפקיה דויצ תפסוה 3 1 בי'גא - לת תוימלוע תורבח יעוציב 3 תרושקת תוביבס שדח רודל בשחמה רוטיש ב , ב"הרא / םלועב סיבשחמ חותיפ תוביבס (3 | הבורקה הנשל השיכר תוינכות ] תוילארשי תורבח יעוציב (ב בשחמ תופש 1 (\א תימוקמ תשרל רוביח 1 3 ד. ו לארשיב סיבשחמ קוויש 1 טדווודוש5 רזע תונכות 1 תרבחמ / אשינ בשחמ 3 7 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ הלעפה תוכרעמ 486 / 386 בשחמ 1
 1\א תימוקמ תשדל תורבחתה 3
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 -נה לש שקובמה טקפסאה תא ךינפב

 .סינות

 ידיימ ץומיא ₪

 םייתרוסמה םיינורטקלאה תונויליגה

 תיבוביסה השיגה תא דיימ וצמיא

 םילדומב התוא ומשיו !אוקַאסְש לש

 העשה וצל וכפהש ,םיידמימ-תלתה

 ןיידע םימייק .םיינורטקלא תונויליגב

 הסיפתה ןיב םייתועמשמ םילדבה

 -וימש המל [אוקאסש לש תילקידרה

 -טה לבא ,לסקאבו (קו-ב םויכ םש

 -וכ םה .אילפהל םימוד שומישה תרוצו הקינכ

 לש הנבמ ךותמ םירזוגה ,תוחוד יללוחמ םילל

 תואלבטה תא | םינות) דסמב | תומושר

 הגצה תרוצמ רבעמ םירשפאמו ,תוידמימ-ודה

 .תודשה תורתוכ לש הרירג יייע הינשל תחא

 -שמ הריקסב סיינורטקלאה תונויליגה תשמח לכ

 סיקקזנ םה :יידבכה לקשמהיי תצובקל םיכיית

 םיקפסמ םהו קסידבו ןורכזב םיבר םיבאשמל

 ונלש האבה הריקסב יכ הפצ .םיליפנ לש תולוכי

 "םילקיי םירצומ המכ םג וללכ: םידדומתמה

 -גמ 10-מ תוחפב קפתסהל םילגוסמש ,רתוי

 -יהמ הקירפו הניעטל םינתינ ,קסידה לע טייבה

 לש תולבגמל רתוי םימיאתמ יללכ ןפואבו תור

 -ומב תוקפתסהל היצביטומה .םיאשינ םיבשחמ

 -חמ תא הרבש םסג דנלרוב ןכש ,ריחמ הניא טע

 -ויב תואגתהל הלוכיש ,הנכותל רלודה 100 סוס

 ךרוצה אלא ,תרחא תחא לכמ תונוכת רת

 תונכות ןיב איה ונלש הריחבה זא דעו .תודיינב

 -ומו שומישה תולקו םילכה רשוע לע תורחתמש

 -רה ראותה תלימש םיריחמב תאז תושעל תונכ

 - הלק אל הריחב .י'םיחכוגמ"" ,איה םהל הייוא

 .תגנעמ טלחהב לבא

 1.0105 1-2-3 [סו 005 3

 -יג לש םיעוציבל ינש רוניכ יוויל לש םינש רחאל

 לש השדחה הסריגל סוטול הנתנ ,2.א תואסר

 דדומתהל תלוכיה תא 1-2:3/205 לש 3 הרודהמ

 הסריג הכ דע םא .חצנלו ןושארה םוקמה םע

 -עה 3.1 הסריגו תיטלתאה תוחאה התיה 4

 -יש הניה 3.43 השדחה הסריגה ,תקנופמה הריש

 -שמ םירופיש דבלמ .רשועו המצוע לש בול

 הסריגל סוטול הפיסוה םיעוציבב םייתועמ

 "תומכתהי" תוימלצה תכרע תא השדחה

 תונכות לש ירחסמה למסל וכפהש ,(5ח3ח1ס0ח5)

 הספדהב הכימת ,םיידמימ-תלת םיפרג ,סוטול

 בקעמ | תיצקנופו 0.אא056478) תיבחור

 ירחא בוקעל לוכ: התא התועצמאב (840₪)

 .עוציבה ןמזב והקמה לש תובותכה

 -ימ תעבונ 3.א תואסריג לש תירקיעה המצועה

 םידרוש רתויב םיבוטה קר

 הובגה ןויצל הכזש רצומ איה האצותה

 לש םינוירטירקה 12 ךותמ 11-ב רתויב

 לכמ םיהדמהו - "המישמל המאתה/

 סוויס ץזס-ה תא תרכומ דנלרובש אוה

 (ראוניב 15-ל דע עצב/מב) [מז ו/זזמשסושצ

 ךמש | (5/00070 0וסמ) !דבלב רלוד 50-ב

 ( פאדטאספס) בחרומ ןורכזב שמתשהל ןתלוכ

 ,הלעמו 286 דבעמ לע ןתוא ירמ התא םאש ,ךכ

 -על הצקתש ןורכזה לכ תא לצנל תולגוסמ ןה

 1-ב בשחמה תא דייצל ךילע ,ינש דצמ .ןתדוב

 תאזה הנכותהש ךכ ,תוחפל ןורכז טייבהגמ 2 דע

 םיצור אלש הלא לש רצה קושה חלפל תדעוימ

 -וח םהל שיש תורמל - \/וחשסשפ תביבסב דובעל

 לע שממ םיאצמנש הלאל וא - המיאתמ הרמ

 תורמל | .ו\וחסש5 לש םסומינימה תושירד לובג

 וזל ןיטולחל המוד וז הסריגב 5חוגחססחפ תכרעש

 -אה תא הלילכה אל סוטול ,\/וחספ תסריגבש

 -לא ראוד ןוגכ ,תיתצובק הדובע לש םיטנמל

 ןכ סוטול ,תאז תמועל .םישיחרת להנמו ינורטק

 -מה ,סגוג1 ה: רצומה תא 205 תסריגב הלילכה

 לע ,םיינוציח םינותנ ידסמ םע תוירושיקל שמש

 -ירק יפל םינותנ ןוניסו תותליאש תריצי ידי

 רצומה םע תקפסמ סוטול .םיתנכותמ סינוירט

 ןתינו 501  ידסמו סקודרפ ,48455-ל םירביירד

 .ףסונ סולשתב םירחא םירביירד 35 דוע גישהל

 קיספהל דנלרוב לע הפכש ןיד קספמ האצותכ

 איה 3.4ג הסריג ,1-2-3 לש ורקמב הכימתה תא

 -יגמ חיבשהל הצורש ימל דיחיה ןורתפה םויכ

 לע הרימש ךותו 005-מ תאצל ילבמ 2.א תואסר

 וז הסריג ,ינש דצמ .ורקמ תוינכותב ויתועקשה

 תדוקפב םימלש 08% יצבק אורקל הלוכי אל

 דחוימ טירפתל קקזנ התאו הטושפ וו6 קח

 -ימ תלת לש שומימה םג .טומריפה תולועפ בורל

 סחיב .ורפ-ורטאווקב רשאמ רתוי שלח תוידמ

 לודג קלחב הכימת דיספמ התא 2.א תואסריג

 -בח יייע תועצומה (/406-1ח5) תפסותה תוינכותמ

 .יג דצ תור

 ימל תדעוימ 3.48 הסריג 1-2-3 סוטול :הנקסמה

 \/וחטסשג תביבסל רובעל הצור אל וא לוכי אלש

 -תו סיינוציח םידסמל תוירושיק ףידעמ אוהו

 תויטנגלאה לע ,2.א תואסריג לש ורקמל תומיא

 .ורפ-ורטוואק קשממ לש

 1.0105 1-2-3 (סז 2

 05/2 תביבסל ינורטקלא ןויליג שפחמ התא םא

 סע דובעל ןבומכ רשפא) ייתיעבטיי

 -אב \וח00א5 וא 05 ןויליג

 -יה תא םידיספמ זא לבא ,היצלומ

 לכ ןיא (05/2 לש םיידוחיה תונורת

 שי .םהמ רוחבל םירצומ הברה ךכ

 -וכ מביש יסיסבה ןויליגה תא ךל

 לש 2.0 הסריג תא וא 05/2 םע תלל

 הדובע לכל .05/-ל 1-2-3 סוטול

 -חב אובל לוכי ןורחאה קר תיניצר

 לצנל הננכות 2.0 הסריגש תורמל

 לש 2.%א תואסריג לש תולוכיה תא

 -ינ יובירב הכימתו תויביס 32 עונמ ומכ ,2

 רתו* המוד הזה רצומה ,(א!טוזווחטט6וחפ) סימ

 -ומל רשאמ ₪205 תביבסב העיצמ סוטולש המל

 תביבש תא םיסלכאמש םיביהרמה םירצ

 -גה הביבסה תא טעמכ לצנמ אל אוה .+/וח605

 -ובק הדובעל תולוכיה תא ללוכ אל אוה ,תיפר

 וב ןיאו שידח רצומב סהל םיפצמ ונאש תיתצ

 -ומע יוהיז ,"הכלשהו הרירגיי לש תונוכתה תא

 .דועו הרירג תויוותו תומש יייע תרבחמב םיד

 -אמ תאזה הסריגה הלחדזה ונכרעש םינחבמב

 -ורה רצונש דע ךכ לכ ךורא הניעט ןמז סע ,רוח

 לש (0|864) שדחמ בושיחב .לפנ בשחמה יכ םש

 ןחבמה תא םייסל הנורחאה התיה איה תואלבט

 .סימינ יובירו תויביס 32 לש עונמה תורמל -

 הארג 08/2 תסריג לש לדחמה תרירב טירפת

 ,001-ה תונורקע תא םשיימ אוה וליאכ סנמא

 -יג ומכ גהנתמ אוה יכ הארמ בורקמ הניחב לבא

 .תיפרג תשופחתב - תויסאלקה 05 תואסר

 יישמתשמ תופדעהיי טירפתמ רוחבל רשפא לבא

 -לו 603 אוטחטפ היצפואה תא .(050ז ת:[660665)

 רשפא וז הרוצב .סדקתמ רתוי הברה קשממ לבק

 דצמ .יפרג קשממל םיוות קשמממ הגרדהב רגהל

 םידילק יבוליש רפסמב תשמתשמ הנכותה ,ינש

 וא 0582 תנכותב םילבוקמ סניאש תודוקפו

 .תורחא \/:ה0סו5

 תיפרג תונבאתה ₪₪

 ,(א02 ,שדח םיצבק טמרופ הפיסומ 05/2 תסריג

 דנה תא ןה רגוא 02 ץבוק .1-2-3 תחפשמל

 בוק ומכ ,טומריפה תוארוה תא ןהו סינות

 -ותה לש הוילנאה ילכ .ו/וחנסא5 תסריגב 4

 תא תללוכ איהו ליינה 3.48 לש הלאל םימוד הנכ

 םירביירד םע 3081806 תוירושיקה לודומ

 .501 56ח6ז-ו סקודרפ ,לקרוא ,4855, 08/2-ל
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 -שש המ אוה ןויליגה לע הארתש המ יכ חוטב

 -וג תריחבב ךל תעייסמ אל םג הנכותה .וב תלת

 -עו ,סיפדהל לוכי התאש הלאל םאתהב ,םינפ

 םילוכי ויהש בוציע לש םיטרפב קסעתה ךיל

 -ותב הרוק רבדהש יפכ - תיטמוטוא עצבתהל

 .תורחא תושידח תונכ

 ללוכ ,תוללכושמ ורקמ תוינכות בותכל רשפא

 -של יופינה ילכ לבא ,םיטירפתו גולאיד תובית

 -וכי םייעוצקמ םיתנכת .םיילמינימ םה תואיג

 תפשב תובותכה 6 תוינכותב םג רזעהל םיל

 םע תימיטניא הרושק הנכותה .א5אא תונכיתה

 -ושמ םיצבק תרזעב 8!66ת066 תוגצמה תנכות

 ןולח חותפל רשפא .ם6צאוסק סיארקנה ,םיפת

 םיינשה ןיב םינותנ ריבעהלו ןויליגה דצל הגצמ

 -הל תננכתמ סוטול .תחא תינכות ויה וליאכ

 תרגסמב ,הלש תורחא תונכותל רשקה תא ביחר

 -תה דבעמ ללוכ ,5חוגחפטווש ארקתש הליבח

 .8/:00| ינורטקלאה ראודהו חוו זס םילילמ

 סוטול יכ יואר תוינרמויה תוינכותה תורמל

 -נש הצור איה םא רתוי ענכשמ ףמאמ השעת

 בזכאמ .05/2-ב ךומתל ךישמת איה יכ ןימא

 -והש צמאמהו םוכחיתהמ טעמ המ דע תוארל

 יוטיבל עיגמ השדחה \/וחשסא5 תסריגב ועקש

 שמתשהל ףידע יחכונה בצמב .05/2 תסריגב םג

 דובעל ףידעמ התא רשאכ םג \/וחשסש4 תסריגב

 .052 לש הטעמה תחת

 10%05 1-2-3 סו \(וח05

 -סל 1-2-3 סוטול לש ,4.01 ,השדחה הסריגה

 ראותב וז הריקסב התכז אל \/וחשסא5 תביב

 הל עיגמ קפס אלל לבא ,י'םיכרועה תריחביי

 אל .ייהנשה לש רתויב יתועמשמה רופישהיי סרפ

 לש "םיסופסיפייה לכ תא הנקית סוטולש קר

 המוקמל הרזח איהש אלא ,תמדוקה הסריגה

 .םילנורטקלא תונויליג לש םישודיחה תיזחב

 יפרגה קשממה לע תססובמ השדחה הסריגה

 תוימלציי ללוכ ,8חוגחפטוו6ש תנכות לש דיחאה

 -מה ,יביטקארטניא סוטטס לגרסו ייתומכח

 תציחלב םיטירפתו םינפוג לש הריחב ךל רשפא

 סיטמרופב הדובע ןיב רוחבל לוכי התא .רבכע

 תויפרגה תומכסומב וא 1-2-3 לש י'םייסאלקייה

 ,\/ות6סא5 תונכות לש

 סינורחאה םישודיחה תא סוטול הצמיא ףסונב

 -יש הלשמ םישודיח הפיסוהו - היתורחתמ לש

 הרופטמה תא .םייוקיחל רוקמ הרהמב וכפה

 ,ורפ-ורטאווק לש תחלצומה תידמימ תלתה

 תויוותב םינמוסמ םיפד סע תרבחמ לש ההוצב

 -יצי םג ומכ ,1-2-3-ב םג וישכע אצמת ,תומשו

 תורדס ,תומש לש תורדס לש תיטמוטוא הר

 -וד רחוב התא .םיכיראת תורדס וא תוירפסמ

 "המכחה תימלצייה לע הציחלו םיינש וא המג

 םישודיחה דחא .הזה ןטקה אלפה תא תללוחמ
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 -נה לש הכירעה תלוכי אוה וז הנכותב םיבושחה

 לגרסל תאצל ךרוצ אלל ,םמצע סיאתב םינות

 וא ,את לע הלופכ הציחל .ךכ סשל תואחסונה

 םיעובקה וא החסונה תא דימ הלעמ ,62 תדלקה

 .הכירע דומל ךתוא הסינכמו הז אתב םירושקה

 לע הציחל יייע ,הנשיה ךרדב ךורעל סג רשפא

 .ומצע אתל ףוחמ הדובעו תואחסונה לגרס

 לש דחא טקפסא קר איה אתה ךותב הכירעה

 ילבמ תועצובמ תולועפה לכ הב השידח הסיפת

 סניא ,לשמל ,םיפרג .םינוש םידומ ןיב רובעל

 אלא ,דרפנ לודומב םירושקה סירז םימצע רתוי

 דובעל ןתינ ,בוש) ומצע ןויליגב תיפרג ייהבכשיי

 התא רשאכ .(תאז ףידעמ התא סא ןשיה דומב

 ךכל יטנוולרה לגרסה ,םיפרגה תימלצ לע חול

 םניאש םירותפכהו םילגרסה לע ליפאמו הלוע

 ךמסמה ךותמ אצוי אל התא לבא ,ןיינעל םיכייש

 ,המוד הרוצב .ינורטקלאה ןויליגה אוהש יסיסבה

 תועצמאב ינוציח םינותנ דסמל תותליאש

 -שה תבית .ומצע ןויליגה לע תורוק ,%5

 -מו ךסמהמ קחמי ןויליגהש ילבמ תחתפנ התליא

 דרפנ יתלב קלח הווהמ איה שמתשמה תניחב

 ןבומכ .ייסוקמביי הכירעל תונימזה תויצקנופהמ

 -ונ תוחפ םידדצ םג שי תפקמה היצרגטניאלש

 םיכפוה םיפרגה ביבס םיבותיכה לכ לשמל ,סיח

 ךירצו סמצעב םייפרג םימצעל

 -וקפ יייע ףרגל סתוא יירושקייל

 עונמל םיצור םא ,6זסטק תד

 -תש םעפ לכב תוזיגרמ תוזוזת

 לש לדוגה תא הנשת וא טז

 .ףרגה

 תירפיס תא הביחרה סוטול

 הדימב 1-2-3 לש תויצקנופה

 -ופ תללוכ איה וישכעו תרכינ

 תויטסיטטס ,תויסדנה תויצקנ

 ףדפדל לוכי התא .תויטמתמו

 תויצקנופב | ןייעלו הירפיסב

 -וד םע ,םיאשונ יפל תורדוסמ

 לע םירבסהו שומיש תואמג
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 , 6זפוסח א8ח66ַ8ז-ה ,הנשה לש רתויב בושחה

 תואסריג ןיכהל םישמתשמה תצובקל רשפאמה

 לע הרימש ידכ ךות ,ןויליג ותוא לש תונוש

 -יאל ומרתש סישנאה ןיבו הסריג לכ ןיב רשקה

 ךות םינושה םישיחרתה תא להנל ןתינ ךכ .הנויפ

 -חא םידמועה םיישונאה םימרוגל תוסחייתה

 -וא םישיחרת םיוושמ רשאכ ,לשמל .םהיר

 תעדל בושח ,תיתנש תיזחתל םיימיספו םיימיטפ

 -הב םייפיצפס םידיקפת ילעב לש הפקשה המ

 וא ימיטפוא קווישה להנמ םאה .תיזחתה תנכ

 ?ינבצע תויהל םיפסכה להנמל סרוג המ !ימיספ

 -המ תיפוסה תיזחתה תא רוזגל הצור לייכנמה

 המל תוסחייתה ךות ,תונושה תואסריגה תאווש

 .ןהירוחאמש סישנאה לע עדוי אוהש

 האלמ הכרע השדחה הסריגה תללוכ םיתנכתמל

 -תה דבעמ לע ססובמה) ךרועו ורקמ תודוקפ לש

 תריציל שארמ תונכומ תודוקפ ,(גחוו זס םילילמ

 -פת ,הריחב תומישר ,(41.881) הארתה תובית

 הלעפה ירותפכ" לש הליתשו םידחוימ םיטיר

 לע םוקמ לכב (רבכע תציחלב ורקמ תלעפהל)

 ,(כ68ַט6058) תואיגש רתאמ ןיא ןיידע .ןויליגה

 -ולל .ת05 תואסריג לש ורקמב הכימת שי לבא

 ,לשמל .יפרגה קשממב רפשל המ ןיידע שי סוט

 תכישמ יייע םיפד לש הרירגב הכימת ףיסוהל

 -גב תונולח רפסמ גיצהל תורשפאה וא תיוותה

 רשפא יא ;ךסמה לע שימג םוקימו סינוש םילד

 תויוותה לע הציחל יייע םידומע לש חווט רוחבל

 -פה ידי לע הצובק תת רוחבל רשפא יאו םהלש

 עיגהל ;תורוש ריתסהל רשפא יא ,סזסטק הדוק

 תתל ;תואחסונה לגרס ךותמ םיטירפתה תכרעמל

 רוקמ םישמשמה םימוחת .דועו תואחסונל תומש

 אלו תוטנידרוואוק יייע םיהוזמ כפמ ירשקל

 ךפוה ןויליגה לש שדחמ ןוגריאש ךכ ,תומש

 האיגשה חוקלה סושיבו ,תועמשמ ירסחל סתוא

 תרזוע אלש ,תימתס 588 תעדוהב תאטבתמ

 הנכותה 607 8 4515 ןחבמב .רשקה ןוקיתב

 תכרעמה יכ ונבשחש דע ךכ לכ תיטיא התיה

 -ועפ לכבש ךכמ עבונ רבדה סוטול ירבדל .הלפנ

 אל סא םג ,שדחמ בושיח רבוע ןויליגה תאזכ הל

 -ישב אוה בוכיעה תא עונמל ךרדהו ,ךכב ונרחב

 תונורסחה .תיסאלקה /או0ש5 תדוקפב שומ

 םינחובל ומרגש סה שמתשמה קשממב הלאה

 תורמל .1-2-3 לע ורפ-ורטאווק תא ףידעהל ונלש

 םישודיח רפסמ השדחה הסריגל האיבמ סוטולש

 - דנלרוב לשמ רתוי סיבוט םיעוציבו - םיבושח

 תא התטיה ורפ-ורטאווקה לש ףידעה שומימה

 .התבוטל ףכה

 03110 קוס [(סז 5

 םירחתמ ןיא ייריחמ-לומ-תונוכתייה תלבט לע

 תרכומ דנלרוב .205-ה סלועב ורפ-ורטאווקל

 50 לש עצבמ ריחמב ,5.0 ,השדחה הסריגה תא

 -הב ןמאה ילבל ךומנ ריחמ - (בייהראב) רלוד
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 ולטארשי תרוועקת רוב לש קזחה בגה םע םלשומ יפקיה דויצ

 דס דיינ יטנגמ יטפוא קסיד יוביג פייט
 10 ל 8 דמה 6 ד הווה
 .םימלשומ הנסחאו יוביגל 868 דע| 15518-מ לחה

 רמכ דקפתמו הרישי הדובע רשפאמ

 תונימא 100% .ףסונ חישק קסיד

 וא ימינפ םימגדב הגשהל ןתינ

 5.25" ןא 5.5" ,ינוציח

 רשפאמ ,םלשומ יוביגל

 תויהל ילבמ הרישי הדובע

 .חישקה קסידב יולת

 וא ימינפ םגד ךתריחבל

 5.25" ןא 3,5" ,ינוציח

 6 6-0 דש 5.25" + 3.5" לופכ ןנוכ
 265 11560 ההובג תוריהמ 3.5" :םיננוכ 2 בלשמה ןנוכה
 .תוחפ אל ההובג תונימאו ה

 - .הדובעל דואמ חונו םוקמ 805 יקשממל רבחתמ
 0" סיננוכ :יאלמב ןכ ומכ
 1.4808-ו 1.28 8

 םיריהמ םיקסיד
1-8 

 268 יחפנב 3.5" 505) םיקסיד
 9.5 560 השיג תוריהמ 108ר

 1/0 /9-6- וביצצוהבנ 18 לש רצויה תיבמ

 :םיידעלב םיגיצנו םיקוושמ

 .מ"עב וופיפ) לטארש' תרושקת רוכ
 03-6481267 .סקפ 03-5483308 'לט ביבא-לת 13022 .ד.ת

 .םישרומה םיקוושמה לצאו תורחבומה תויונחב גישהל . 4 4 4



 םידרוש רתויב םיבוטה קר

 -לא ןויליג לש תלוכיהו תונוכתה רשועל סחיית

 תוירקיע תונובח תאוושה .םיינורטקלא חונו'לג .-- לש תיטרדנטסה \/וחשסש5 תסריג קר .הז ינורטק

 205-ל הסריגב תורחתהל הלוכי ורפ ורטאווק

 לכה תא התשע דנלרובו תונוכתל-ריחמ סחיב
: 8 02 6 

 ווועשו רפסמב תוהדזהל קדצב הנלכות םייתשהש ידכ

 ל הקיתעה תרבחמה תרופטמ תא .המוד הסריג

 [₪ם"ק [ |ם"ק אכ |ס805 1-2-3!ס0: | 0[101051-2-3: | 10105 0[1-2-3ז | 08וחס זס םוהזזזס זס , ידמימ- ירל

 יתבאפלא רדסב סיטרופמ םירצומה 5 0002 ץ/וחטסש5 וסז 5 וסז //וח005. גל ,םיידמימ-תלתה היביכרמ לכ לע ,דנלרוב
 יפל םה סיבוקנה םיריחמה \צסזאַףזסטק -ומע לש הרירגו םש תויוות ללוכ ,כ05-ה תסר

 אקי ןורוחמה 2 תרשפאמ זסטק תיצקנופ .רבכעה תרזעב םיד
 ה תהוץזוס -608זטז85 (טס0 ה(וחט64)

 ד סופו תנחססז טז סווסז סטו ₪ 8 ה 4 1 -ילע םשיילו םיפד לש והשלכ רפסמ רוחבל ךל
 יוסזא5ח 601 !טחסזוסחפ -וש ויה וליאכ םתוא סכסל וא דיחא ןונגיס סה

 251 08 016818 0 ם ם ם ם -מה קשממל תחתמ .הלבטב תודומע וא תור
 300-וח !טחסוסח 5 ₪ ם ₪ ₪ . / .

 ו ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ההז הרוצב לועפל 5.0 הסריג הכישממ פוש

 \/וזזוא חזק !8ז-כח ₪ ₪ ₪ ₪ [] .4.0 הסריגל

 1 וז 6055000 ₪ ₪ . . ₪

 0 0 0 0 יו ם ₪ ם ₪ .
 יה 6-וח טו!ז-וח 8טווז-וח םטו!ז-וח םטווז-וח לאוטריוו ןורכו הפידעמ דנלרוב ,סוטולל דוגינב

 168 סקול \00-וח פטווז-וח פווז-וח 8טווו-וח םטווז-וח ןורכזה לש ךשמהכ לעופ קסידה הב הטיש)

 אחוות ,\00-וח םשו!ז-וח 8ווז-וח 8ש!ו-וח םשוו(-וח -טב לפטל תנמ לע ,בחרומ ןורכז ינפ לע (₪4א/

 ו הלוכי תינכותה ךכמ האצותכ .תולודג תואלב
 61 החח01 זו וה 5 05 א סות 5 סח ; ה ,

 0 רבדה לבא ,דבלב 512א םע אד בשחמ לע ץורל
 דאז החחס181:סח5 08 073ואוחַה- ם ם ₪ ם ם -שמ הרוצב הכומנ א5641.6 תוריהמב אטבתמ

5 16 8 
 7 ם - ₪ ם . .ל"ינה 3.48 תסריגב 1-2-3 לש רשאמ תיתועמ 0 = 2

 \050ז טפח 11308 ז90000015 60 ₪ ם . . ם תוינכות ףירהלמ סויה העונמ םג ורפ-ורטאווק

 ה סיירגוסב רוענש גוסה דבלמ) 1-2-3 לש ורקמ
 0597 08ח 17808 זתזסטַח 8!| 9|8ח8ח5 ₪ . . . ₪

 01 סוזסט|ז-161076008 6ח8וח .(םילסלוסמ

 118 008 10 5חסוש |01 ₪ . ם .
5 00 

 ב ---  םה ורפ-ורטאווקב הריחבל םיפסונ םיצירמת

 מו [ך ₪ ₪ [ך ₪ םיצבק להנמ ,תויפוקש תנכהל הטושפ הכרע
 וחז1 ₪ - ₪ . 2 , 502! םיצבק תספיחדב הכימת ,ילרגטניא

 ו = - ₪ - . -רפ יצבק אורקל תלוכי ,ורקמב תואיגש רתאמ
 886%ז0טח6 הט1סחו1וס . . . . .

 הטוסחוהזוס !סז 80198 שוסזא5ח881 סח זך ם ם ם ם היצקנופב הכימתו סוגרת אלל 68058רו טו)

 2507 סח 5060ווץ חטחוטז 0 10310005 ₪ . . . . ךל תרשפאמ הנורחאה וז .סקודרפ לש 5
 ו -.  הסריג) סקודרפ ךותמ ורפ-ורטאווק תא ץירהל 5 , !סז סוזס!הז-[81010008 6ח8וח

 0 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪( 7-7 היה אוה וליאכ (205-ל רתוי תרחיאמ וא 5

 505 סע זסא/ס!טחוח אכ *כ םמם אכ אכ לוכי התא .םינותנה דסמ ךותמ ילרגטניא קלח
 !/!גאוחוטחו חטחוסז 01 50 5 25 25 205 5 5 דסמהמ הלבט ריבעהל ,ורפ-ורטאווקל אורקל

 .נסוחפ זושס 08180856 5 . . ם . .

 םטסזוס5 6416708 08180856 5 . ₪ . . . ה ו ו מ לש

 101085 08190858 סחזח/ 5000 ם . (ך ם . -ימה .05-ל ללכ תאצל ילבמ ,דסמל תנקותמה

 (שו8 3005) תסריג לע ףידע ורפ-ורטאווקב תרבחמ לש שומ
 056 08ח 0698100 051000 0818- . . ₪ . .

 6ח1ת/ 50זפח 018 180105) 018 8005 .רתוי תורישע ולש תוירפיסהו סוטול לש 8

 01055180 6061810 חווה ם . . ם . םייטילנא םילכ תוללוכ תויפרגה תויצקנופה
 10 חץ 8081515 005 . . . . .

 06 -חא תויצקנופו םיענ םיעצוממ ,םימוכיס ומכ)
 סוורוס גה ט1ו5חוח םילודומב קר תואצמנ תורחא תונכותבש תור

 \0507 680 616818 860 5 ט ט . ₪ . .(םיינוציח םייטסיטטס

 0 ם . ם . . תלוכיה ,תילמינימ הרמוח סע 205 שמתשמל

 [1801ו008 טז ם ם ם ם ם
 םופקוהץ5 ח6081ו085 וה קהזטהת505 ₪ ₪ . . . -לוו ןורכזו 512א-ב קפתסהל ורפ-ורטאווק לש

 /8100-00ק000901 0101 5 . . (ך . . הפדעהל רתויב בושחה סרוג ילוא איה ,ילאוטר

 7 ו 5 5 5 ם ם ןיב הריחבה םירחא םישמתשמל .1-2-3 ינפ לע
 907 סמח סטפ סחחו2 6טזזתסע פעוט ₪ . . . . ורקמ תומיאת ןיב הריחב הרקיעב איה םיינשה

 ו ז- ם . . . . איה הפדעהה זאש) תוקיתוו סוטול תואסריגל
 הווה

 ומ - - - 5 - ןזאמה זאש) קשממו תונוכת רשועל (1-2-3-ל

 וחם ספו| 2 00/5006 ₪ ב ₪ ₪ םמםש [ן₪ .(ורפ-ורטאווקה תבוטל הטונ
 .0סחזמז60 181 801055 חוט! זקו6 . ם . ם .

 ס0!טחופ

 וטוזו!וחס 5 ם [₪| . ם ם
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 0טּבזוזס לויס ןסז \(וחסש5
 \סז 5.0 \/סזאטזסטק ם0וזו0ה

 ןויליג לש ךוראה סשל רוציק שדחנ ,ןושאר רבד

 תא ריסנ ,ינש רבד .(פוא/ושָפש :הז ינורטקלא

 וחילצהש לע דנלרוב יתנכתל העדצהב עבוכה

 ךות ךכ לכ ינתפאש חותיפ טקייורפ םילשהל

 הרוצב י'םיכרועה תריחביי סרפ תא ףורגל - הנש

 -וה תרבחמה תרופטמש ןמזב .תענכשמ ךכ לכ

 -וב ומכ ןיא ,תונויליגה לכ תלחנל תוריהמב תכפ

 -מה התאצמה לש ליעיו םכחותמ שומימב דנלר

 תיגולונכטב דנלרוב לש העקשהה .תירוק

 תולקב ןה ,םילוליה ירפ ןאכ תאשונ "םימצע"

 -מב ייסצעייכ ףדב לופיטה לש תיביטיאוטניאה

 תתלו רבכעה תרזעב וזיזהל לשמל) תיזיפ תועמש

 -המ תעבונה תלוכיב ןהו (תוידוחי תונוכת ול

 -הל לשמל) הנכותב ייסצעיי לאכ וילע תוסחיית

 .(תוידמימ-תלת תויצקנופב טנמוגראכ וב שמתש

 ינפל וגצוה 0% לש םייתוהמה םישודיחה בור

 הסריגה תא הגיצה דנלרוב רשאכ ,הנשמ רתוי

 הדעונ 5.0-ל תירפסמה הציפקה) 1.0 ,הנושארה

 -יגה .(כ05 תואסריג םע רופסימה תא ןרכנסל

 םיימוקמ םירופיש רקיעב תללוכ השדחה הסר

 -יס לש תיביסמ הבחרהו שמתשמה קשממב

 איה האצותה .דומילה ירזעו תויצקנופה תוירפ

 12 ךותמ 11-ב רתויב הובגה ןויצל הכזש רצומ

 -הו - ייהמישמל המאתהי"י לש סינוירטירקה

 עצבמב) ותוא תרכומ דנלרובש אוה לכמ םיהדמ

 5/806ג6) !דבלב רלוד 50-ב (ראוניב 15-ל דע

 לבא ,זרכוה אל ןיידע כייחא ריחמה .(םטוווסח

 בטימב ,רתויב יביסרגא ריחמל תופצל רשפא

 "תוצובקה תרודהמ" .דנלרוב לש תרוסמה

 םג תללוכ ,ןאכ תרקסנה (ו/סזאַפזסטק 61זוסח)

 -רב הלק הנקתהל םילכ ,(תילגנאל) רויא קדבמ

 -וכ וז הרודהמ .501. ידסמל תוירושיקו תותש

 ,!םימצעה ףוליח"  תיגולוטט תא םג תלל

 -צע לש ףותיש תרשפאמה ,דנלרוב לש ,05%

 הכימת אלל הדובעה תצובקל סירבח ןיב סימ

 -ירה ריחמה .(01.8 ומכ) רזע תונכות לש תינוציח

 -מה ריחמו רלוד 495 אוה וז הרודהמ לש ימש

 (םירחא תונויליגמ י'תיתורחת החבשהיי) עצב

 .רלוד 100 אוה

 סע ייסינולביי :םירוע 3 ללוכ דמלתמל עויסה

 ,(009ן601116!כ) םצע לכל םירושקה יתיצמת ץועי

 -יא םיכירדמי ;רבכע תציחלב חפנל ןתינ םתוא

 הדובעה תא ךתיא םיעצבמה ,י'סייביטקארטנ

 לש הצובקו ;םייתימא םינותנב שומיש ידכ ךות

 תולטמה עוציבב ךל רוזעל םינכומש ,י'םיחמומיי

 התא יתיצמת ץועי לבקל ידכ .תובכרומ רתויה

 תציחל לש בולישבו יטנוולרה סצעה תא רחוב

 תעדוה תא גיצמו חפנתמ ןולבה ₪וז1 דילקו רבכע

 עגרב םלענ ןולבה .תרחבש סצעב הרושקה עויס

 דנלרוב לש ייסיחמומייה .האבה הלועפל תרבעש

2577 
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 םידרוש רתויב םיבושטה קר ==--=--------------

 םהו טפוסורקימ לש ייםיפשאייל םימוד

 עוציבב דעצ רחא דעצ ךתוא םיריבעמ

 ףרג תנכה לשמל - תויטרדנטס תומישמ

 .חייוד וא

 תיטילנא היצלבניאמ₪

 3 יפ לודיגב תאטבתמ תוירפיסה תבחרה

 דנלרובש תויטילנאה תויצקנופה לש

 -ופה 373 .השדחה הסריגה םע הררצ

 -רצ לש רתויב בחר ןווגמ תוסכמ תויצקנ

 -יפו םייטסיטטס םיבושיחב לחה ,םיכ

 = 7 דוביעב הלכו םייסננ

 -מו םייסדנה םינותנ

 -חה תודוקפה .םייעד

 -יט םג תוללוכ תושד

 יכרעמו תוצירטמב לופ

 .םיבכרומ םינותנ

 םג השדחה הסריגה

 -וא .תתל תרשפאמ

 תומש םיאתל תיטמוט

 תורושה תורתוכ יפל

 אתל ,לשמל .תודומעהו

 הרושב אצמנה

 הדומעבו | י'תוריכמיי

 הנכותה ןתית יילירפא"

 -פא תוריכמיי םשה תא

 -וא | הרוצב | ייליר

 ,"סחו הדוקפה א הצפיש םג דנלרוב .תיטמוט

 לש תומושר סינכדעמו תותליאש םירצוי התרזעב

 תרגפמ ןיידע איה לבא ,ימינפה םינותנה דסמ

 .סוטולו טפוסורקימ ירחא הז םוחתב

 -לא תונויליג ןיב רעפה לע רשגל הסנמ דנלרוב

 -ימ ברה םילודומה ןיבל םייסאלק םיינורטק

 סשב רזע םושי יייע ,ואוקאסש תמגוד ,םיידמ

 -ווקל רושק הזה סושיה .כגוג א1006]וחַ [6%וסק

 -תו (סספ) ייימניד םינותג ףוליחיי יייע ורפ-ורטא

 ידסמ ךותמ תוידמימ-וד תואלבט רוזגל ודיקפ

 -וצב אוה [אוקא0ץ-ל ןוימדה .םיינוציח סינותנ

 תיווזי תא הנוב התא הב ,הדובעה תר

 תורתוכ לש הרירג יייע םינותנב ייהיפצה

 דוגינב | ,לבא | .תודומעו | תורושל

 קלח הניא תאזה תלוכיה ,1אוקא0ץ-ל

 הלבט תרציש רחאל .ןויליגהמ ילרגטניא

 הצור התא הב תיווזה תא תפקשמה

 התוא ריבעהל ךילע ,םינותנה תא חתנל

 .ינורטקלאה ןויליגל רזעה סושימ
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 (םיטקסיד 2)

 רתוי וא תחא לש קתעה הצור התא םא

 תואסריגה) ונלש ןחבמה תונכותמ

 5.3 טקסיד חלש ,(!רתויב תונכדועמה

 (הפיטעב שדח) 1.44 ₪8 /שטניא

 תנעוממו תלייובמ ,תדפורמ הפטעמב

 ,ראודב הרזחהל

 םיטקסיד 2 ,ןחבמ לכל דרפנ טקסיד)

 (םיתרשה ןחבמל

 מ"עב רואל האצוה עדילאל
 .61091 ביבא לת 9237 .ד.ת
 תורשקתהל ןופלט ,אלמ םש ןייצל אנ

 יונמ רפסמו

 .(דבלב תילארשיה הרחהמה /ק0 26 ייונמל תרישה)



 תא וכפהיש תונכותה תעברא
 .תחא הליבחב ,גונעתל םיקסעה

 .פלוענ םדקתפה תירבענ םילילפתה דנעמ \/0)

 .םיבהוא םיבשחוממ םידרשמש המ הז

 ,תירבענ ,סלועב 1 'טמ ינורטקלא הדונע ןויל 1,

 .תויפרג תוגצמ תנכהל הנכות ו ו

 א,|: -ג דיתי טומיטל ןויטו וו

 םלשומ בולישב תולועמ תונכות 4 לש הליבח -
 !תחא הנכות לש ריחמבו

 .םלועב הליבומהו הלודגה תונכותה תרבח הניה טפוסורקימ תרבח

 תוליבומ תונכות 4 תללוכה ,תבלושמ הליבח טפוסורקימ ךל העיצמ תעכ

 םעפה יהוז .תמלשומ הינומרהב דחי תודבוע רשא תונכות ,תונולח תביבסל

 הלעפהה תכרעממ לחה ,המלש הדובע תביבס לבקל לוכי שמתשמש הנושארה

 .תירבעבו הרבחה התואמ לכהו ,רתויב בכרומה םושייה דע

 אז
 .ונלש תטלובה הנכותה וז .תודידי

 :םישרומה סיקוושמה לצא גישהל ןתינ
 + 01-5371919 תינלכ + 03-6984281 (50\טדוסא קגחדוופתפ) םיסדנהמ גרבנירג 2-א * 03-5611961 תנטבשח *

 .תורחנומה סיגשתמה תויונחבו 03 -5601161 תוכרעמ ןוקרטניא
 .ךוניח תודסומל סידחוימ סיריחמ

3% 

 רלזיימ רלטנ ןמקילג



 הבוט תיזח תמקה
 601, ידסמל חותיפ ילכ :'ג קרפ

 רטנק לירש תאמ
 רביירג יבצ םגרת

 םא .לכה איה הוירא

 ףנעב והשימ הצור

 לש םינותנה -

 תויהל | חוקל/תרש

 יכ ,י6 ה קושב םסיניינעה זכרמב

 ודיצ בייח ,חוקל/תרש גשומב ,זא

 תויהל -  ןסכולה לש ילאמשה

 דצה והזש םושמ ;ייהמר לע*

 םיכירצש םישנאה םיריכמ ותוא

 תרשה דצ .תכרעמה סע תויחל

 תיצחמ קר אוה ןסכולה לש

 תא אקווד הווהמו ,ברקה

 דסמ םג .תיארנ יתלבה תיצחמה

 רתויב םכחותמה 501. ינותנ

 םא בשחנ וניא ,ףרועב אצמינש

 תא גיצהל הלוכי הניא תיזחה

 .הצור תייה הב ךרדב סינותנה

 דצ תא וניסיכ תורבוח יתש ינפל

 תוקל/תרשה עבטמב תרשה

 54 דומעו 11 ןויליגב 50 דומע)

 רמאמב .(תילארשיה הרודהמה/ע6 א16471א₪ לש 12 ןויליגב

 םימושי* תיינבל םיימדק חותיפ ילכ :ינשה דצב ציצנ הז

 רויצ | ,תוחוד תריצי ,801. ינותנ ןוכדיעל וא תותליאשל

 .תויטסיטטס תוזילנא עוציב וליפאו םיפרג וא םיטוטריש

 תחת םסילעופו םייפרגסה הפ םינחוב ונא םתוא םילכה לכ

72 
 1996 'וני לארשי 6

 תוכרעמ תחת וא טפוסורקימ לש "תונולחיי

 ימושיי תריציל תורשפאה םהב תמייקו 2

 יפרג שמתשמ קשממ תועצמאב הצק שמתשמ

 -ותנ ידסמ תא ודירוה תורבח רשאכ ,סויכ .(601)

 םישמתשמו ,76 תמרופטלפ תמרל 501 לש םינ

 םימושייה ,עדימל השיגל םיינחלוש םיבשחמב

 לע םיססובמ ויהש ישארה בשחמה תפוקתמ

 .קיתעה ןדיעל םיכייש ,תוינכות רודיה לעו סיוות



 דבועשע דבעלןה
 םילילמתה דבעמ

 רובע דבוע לימדרוו

 םישמתשמ 0

 ,תילגנאב ,תירבעב

 תיסורב ,תיברעב

 תופסונ תופשבו

 הש

%* 

 ומד 5.2 לימדרוו חק 2

 שמתשמל ךירדמ*

 - תרומת ('מע 340)
 ח"וע 0

 שוכרת רשאכ יוכיז לבקתו

 ותה תא .

63 

 דבעמ אוה לימדרוו
 דיחיה ילארשיה םילילמתה

 ןוכנ לפטל עדו תמאבש
 קר אלו ...םייסחי םיטנופב

 םג אלא ,םיליגר םיטסקטב

 !םיגוסה לכמ תואלבטב

 אלמ ןפואב לעופ לימדרוו

 ,תותשרב םלשומו
 תונכותב בטיה בלתשמו

 בשחוממה דרשמה
 !לארשיב תומדקתמה

 57011 58-ה לימדרוול

 תוועט ןקתמו תויא קדוב)
 קייודמהו אלמה (תירבעב
 חותינ לע ססובמ ,רתויב

 חותיפ ירפ - אלמ יגולופרומ

 18% זכרמ לש

 .היגולונכטו עדמל

 ילגנא 57011.88 לימדרוול

 (יטירב וא יאקירמא)
 ללוכה 718540805 ,הלועמ

 תופדרנ םילימ ןוילימ יצח
 5קז 1 65 םגו ,תוכופהו
 .תופסונ תויפוריא תופשל

 ילרגטנ'א 7/1[-(גא . שדח
 !סקפל תורישי לימדרוומ +

 .מ"עב הנכות תסדנה טפוסרטניא
 02-721041 :סקפ .02-722533 :לט .91043 םילשורי 4424 ד"ת



4 

 -צנ תוכרעמ לש םיחתפמ ,קושב םילכ תואמ םע

 תשיג םויכ רשאכ .רידא רחבמ לומ סיב

 -יקל (8ש1) םימושייה חותיפ קשממ ,0286-ה

 -נו תכלוה ,טפוסורקימ לש םינותנ ידסמ רוש

 תונוילג וליפא ,ףנעב רתויו רתוי תלבוקמ תישע

 םינותנ ידסמ סע ייחחושליי םילוכי םיינורטקלא

 לכב םימייק םויכ םיירשפאה םילכה .501/ גוסמ

 דע הטושפ אתליאש עוציבמ לחה תשקה יעבצ

 .תוינכות יוביר לש חותיפב עויס

 הריקסה לש םירצומה וק

 לכל ונינפ ,וז הריקסל םירצומה תא רוחבל ידכ

 -וקה םירמאמב וניסיכ םתוא םיקפסהמ דחא

 ,סקימרופניא ,מבי ,00578 תרבח :םהו םימד

 , 0840[ 6855 ,טפוסורקימ ,סרגניא

 רצומ לע ונינפב וצילמיש תנמ לע ,\/ /760א1-ו

 ידסמ יתרש לומ חותיפל ,םדי לע רחבנש ימדיק

 -המ דחא לכש ונייצ ןכ ומכ .םהלש םינותנה

 המרב חותיפ ילכ תויהל בייח םירקסנה םירצומ

 הקיגול תיינבל האלמ רודיה תפש םע תיעוצקמ

 ןפואב .יפרג שמתשמ קשממ תריציו םימושיי לש

 ויה תוצלמהה תיברמ ,ןיטולחל עיתפמ יתליב

 יקפס ידי לע ורכמנו וחתופש םירצומל אקווד

 .םמצע סינותנה ידסמ

 58455 תרבח האצי ,סופדל רמוחה תדרוה םע

 טונס רצומה לע תמדקומ הזרכהב

 ,םימצע תיחנומ חותיפ תביבס - אוסאוםאדטא|

 הרבחה תנווכבש ,שמתשמל יפרג קשממ תלעב

 תורודהמ .חוקלה תומרופטלפ תיברמל ףיפהל

 לש ןושארה עברב תויופצ רצומה לש תומדקומ

 הצילמה ,םוקמ לכמ ,וז הריקסל .האבה הנש

 קס 5510א41 18041. 84816 לע 8

 סנמוא .הילע ףדעומה ימדק השיג ילככ 3 הסריג

 תובחרה לש רכינ רפסמ ליכמ 1508: 6

 -הל לוכי אוה ןיא ךא ,םינותנ ידסמל השיגל

 חותיפ ילכל תשרדנה תוילנויצקנופה םע דדומת

 1804 -ה תריקס ךכל םאתהב .ידועי ימדיק

 לש סינכומ חוקיפ יעצמא רפסמב תקסוע 6

 דודיק ךל ךוסחל םייושעה ישילש דצ תורבח

 .ידמל בחרנ

 המרב חותיפ ילכ תרציימ הניא \ש 4160א1 תרבח

 ל ונתוא התנפה איהש ךכ ,501-ל השיגל ההובג

 . ץסואמת50 7 תרבח לש ססשפא טו סא

 לש םסינותה  דסמ לש תיאמצעה הסריגה

 .קסושםח 1[ סמא ה םע דחי ךורכ וש 60%[

 ןותחתה הצקה
 ךשמה רמאמב עיגי

 תיפרג הרוצב םירשפאמה ,תונכית אלב הצק ילכ

 לנותנ דסמב אתליאש לואשל הצק ישמתשמל

 תביתכ אלב םיפרג רוצילו תוחוד קיפהל 1.

 לש םינותנל השיגה לש רחא בושח הצק סה ,דוק

 ,ךשמה רמאמב סינודינ הלאכ םילכ העבש .501.

 199% יוני לארשי 6

 501, ידסמל חותיפ ילכ

 תונכית-אלב-תיזח .ונלש אבה ןויליגב עיפויש

 תרשפאמ ,הצקה שמתשמ תא קוחל ידכ היונבה

 תולועפ .עצבל םיליגר םייקסיע םישמתשמל

 ידסמב רוגאה עדימ סע תומכתותמ קוה-דא

 .501, גוסמ סינותנ

 יוסינה ינייפאמ

 תודעוימה הצקה תוליבח תרוש תא דימעהל ידכ

 תונמזה תכרעמל השירד ונכה ,יוסינל תונכיתל

 םינותנ דסמ ונרצי .תינוימיד הרבחל תדעוימש

 :תורושק תואלבט שולשמ יונבה ףרועה תכרעמב

 לש ןווגמ ונרדגהו ,םירצומו תונמזה ,תוחוקל

 -בט לומ לא תונבל ךרטצי הצק ילכ לכש םינבמ

 החיתפ ךסמ וללכ ונלש יוסינה ינבמ .הלא תואל

 -יח ךסמ ,הנמזה תדלקה ךסמ ,המסיס תשקהל

 תוקיפ ךסמ ,(הנבמ יפל אתליאש) 08% לש שופ

 לש סינותנ הארהש תוריכמ רפס ןכו יאלמה לע

 -אל ךרוצ היה .ינטלומיס ןפואב תואלבט יתש

 ןכו יהריחב טירפת ךותמ סינבמב רוחבל רשפ

 -ממ עונמל ידכ ,הנבמ לכל תואשרהב ךרוצ היה

 ןכ ומכ .םהב שמתשהל םישרומ יתלב םישמתש

 םישרת תוחפל רוצי םירצומהמ דחא לכש ונשרד

 תוהשל ושרוה תרבחהמ תחא לכמ םיגיצנ .דחא

 -גמ 76 תודבעמב רתויה לכל יצחו םיימוי ךשמב

 יוסינו דודיקב ונלש םירקוסה םע דובעלו ןיזא

 .םימושייה

 םייוסינה תכסמ תא ומילשהש םירצומה ינש

 הלקה הרוצבו רתויב ההובגה תוריהמב ונלש

 "תונולחייל 6שקדג 501. לש 4 הסריג ויה רתויב

 קסואפא -הו ,(הרבחל תדעוימה תיפותיש הסריג)

 .ץסואםא5פס0 ד תרבח לש 3 הסריג טו ספא

 ,םהב תינבומה הרישעה תוילנויצקנופה ללגב

 -יי תונבל ידכ דבלב :ילמינימ דודיק שורד היה

 -צה אל הריקסבש םירחאה םסירצומה בור .םוש

 ,בצקומה ןמזב םייוסינה לכ תא םילשהל וחיל

 סלוא ,דודיק לש הלודג תומכ השרדנש ןוויכמ

 תעיבק ךרוצל הקיפסה המלשוה ןכש תומכה

 .ןהב תומולגה תויורשפאה

 תיסופיט תיזח

 -דק תוכרעמל םיירקיע םישומיש ינש םימייק

 (ןווקמ תויצקזנרט דוביע) 0179 :501. לש תוימ

 םילהנמל הטלחה תכמות תכרעמ) 815/05 -ו

 טושפ אוה שומישה 011 ימושייב .(םיריכב

 -יי ,ותמועל .םינותנה דסמ ןוכדיעל ימדיק הצקכ

 תוכפוהש םיכרדב םינותנל םישגינ 815/05 ימוש

 .תויקסיע תוטלחה תלבקל יטנוולר עדימל םתוא

 .ידמל תונוש םימושייה יגוס ינשמ תושירדה

 קר יסופיט ןפואב תשרוד 017? ימושיי תביתכ

 -דה .חותיפה תביבסמ תיסיסב תוילנויצקנופ

 לש תורשפאב תונומט רתויב תובושחה תושיר

 םינכדעמש תע לכב .ביצי םושיי רוציל הליבחה

 ךילע ,תויטירק תומישמ לעב אוהש סינותנ דסמ

 אלו הנוכנ הרוצב עצבתי םושייהש ךכ לע ךומסל

 .הלוכ תכרעמה תא סורהי

 הריכבה הלהנהל הטלחה תוכמות תוכרעמ חותיפ

 -יל ךרוצ שי .רתוי הברה תובכרומ תושירד גיצמ

 -ישמ ךות תולקבו תושימגב 501. תותליאש רוצ

 - תומייוסמ תושירד לע תונועה תומושרה לכ תכ

 -ילש הרתי ילעב םייוסמ דוקימב תוחוקלה לכ

 תויורשפא לעב בוט תוחוד ללוחמ .לשמל ,תיל

 הרטמל אוה םג יטירק ,םינוש םיטמרופל תוקזח

 -יללהמ קלחו ,ןורתי הווהמ םיפרגב הכימת .וזכ

 .תויטסיטטס תויצקנופ םג םישרוד םימוש

 תוביצי לש הלאש

 ה קר וז הריקסב ונחבנש םירצומה תשש לכמ

 ,2.0 הסריג 05/2-ל אס 5/1אפסוא8 1

 םיברל סלוא .ותוביצי יבגל תוקפס טעמ הלעה

 -הב הכימת תוכרעמ תורסח ויה םירצומהמ

 -הל תוטלחהב הכימת יעצמא ,לעופב .תוטלח

 הצק ילכב ללכ ךרדב םיאצמנ ,הריכבה הלהנ

 .תונכית אלב

 טוטרישב סיכמות ונרקס סתוא םירצומה לכ אל

 לש 3 הסריג 745/2-ל קר .תיקסיע הקיפרגו

 0 600758 411/5-ל פאו

 ץסואפח -לו פמצמ1סקאומאד םאצ ו סאאוםאד

 סהו ,םיטוטרישב הבוט הכימת שי 80

 -רג לש םינוש סיגוס ןווגמל םילגרס םג םיקפסמ

 םיפרגב קר ךמות 1א005/1אשסוא5 461. .םיפ

 00779 -ל .םיווקו תודומע לש םייביטימירפ

 -צע טוטריש יעצמא ללכב ןיא 501 יאואססו5

 תוקזחה 018-ו פס8-ה תויורשפא םלוא םיימ

 .טוטריש ימושייל םינותנ ריבעהל תורשפאמ ולש

 -וד ללוחמ תוללוכ תוליבחה לכ אל ,המוד ןפואב

 סיבולש ויה דימת אל ,וניארש הלא םגו ,תוח

 .תויהל סיכירצ ויהש יפכ ,קיפסמ הקודה הרוצב

 %1504₪ 6[|885 לש תיעוצקמה הסריגה

 תא תללוכ ,טפוסורקימ לש 3.0 הסריג "תונולחייל

 תוחוד ללוחמ - 2.0 הסריג 68571 קס

 בולש אוה סלוא ,שמתשמל יפרג קשממ לעב קח

 ץסואפא-ל .ףסונ רצומכ יקלח ןפואב קר תכרעמב

 ידמל הבולע הכימת שי 2.0 הסריג ומ

 -ינ תובחרה שי 3.0 הסריגל םלוא תוחוד לוליחב

 ןיא 1א655/1ןאפסו/5 401. -ל םג .ידמל תורכ

 הרבחה םלוא ,תיחכונה הסריגב תוחוד ללוחמ

 .האבה הסריגל דעוימה הזכ לע עגרכ תדבוע

 -פא שי ונרקס ןתוא תוליבחהמ ןטק קלחל קר

 לעצמא תווהמה ,תונבומ תויטסיטטס תויורש

 45/2 .הטלחה תוכמות תוכרעמל רחא בושח

 המיאתמה תויצקנופה תכרע םע ,15טב| 88516-ו

 .בויחל ללכה ןמ תואצויה ןה

 לק דוזיק

 ףא ,םייפרג סה םינחבנה םירצומה לכ םנמוא

 ךותל תורישי בותכל ךתוא בייחמ וניא םהמ דחא



 לש וא "תונולחיי לש םימושיי תונכיתל קשממה

 ןונכתל םיילאוזיו םילכ שי םלוכלש םושמ ,2

 -יב ליחתמ ללכ ךרדב חותיפה .שמתשמה קשממ

 לע םיקשממ לש סימצע ףיסומ התא .הנבמ תריצ

 םילכ לגרס) ייםילכרסיה לש השקה ידי

 -עמ התא ,רבכעב שומיש ךות ,זאו (700188-

 .ולדוג תא עבוקו הנבמה יבג לע םצעה תא ריב

 תביתכ אוה אבה בלשה ,ןכומ קשממה רשאכ

 -מה בורב .תישומיש היצקנופל וכפוהל ידכ דוקה

 תונכית לש םילדומב םישמתשמ םילכה ,םירק

 -פכ לע השקה - םיעוראה סהב ,םיעורא החנומ

 תלעפהל םימרוג - טירפת ךותמ הריחב וא רות

 .תינכות

 חותיפה ילכ תיברמב שומיש השענ הב הפשה

 יעיבר רוד תפשכ ללכ ךרדב תרדגומ םיימדיקה

 תידוחיי הפשל סחייתמ הז קלקלח גשומ .(401)

 לש ריבחתב ההובג המרב תוילנויצקנופ תדגואה

 -שה רודמ תופשל דוגינב תאז .תורצוקמ תודוקפ

 תושימגה לש הכומנה המרהש ,לקספ ומכ ,ישיל

 חותיפל רתוי תומיאתמל םתוא תכפוה ןהלש

 ,תואנושל לש םיחנומב .תובר תורטמ ךרוצל

 -זמ םירצומה תיברמב שומישב תאצמנש הפשה

 -מש וז ומכ ,ןהמ המכ סלוא .84816 תא הריכ

 וז דחוימבו 004 501. שואססו\5 תא תשמש

 -מב תושמתשמ ,!א6885/ז1אססו/5 40. לש

 לכ .ייסי תפש תא רתוי הברה םיריכזמש סינב

 -נש םילודומל אורקל םילוכי ונחבנש םירצומה

 .ישילש רודמ הפשב ובתכ

 ןאסחמ5/\ואססופ 401.- םירצומה ןיבמ השולש

 -ות ,סאאסו 5 6סס5-ו ,סטשד ג 501 שואסס5

 -יתה תפשב םימצע יחנומ םיעצמאב םג םיכמ

 השורי ,הדיחי השורי ומכ תונוכת ,םהלש תונכ

 הלא סיעצמא .קס1.צאוסמקה15אז-ו הינש המרב

 הרוצב ץורל יתצובק חותיפל סורגל םייושע

 םימלש םיטקייורפ קלחל רשפאלו רתוי הקלח

 -ות דובעל סילוכי םהילע ,םיירלודומ םיביכרמל

 .םידרפנ םינתינכ

 םיתנכתמ יובירל םיעצמא

 תוצובק ידי לע סינבנ םיבר תיזח ימושייו תויה

 תותיפל םינבומ םיעצמאש ירה ,םיתנכתמ לש

 -יפ ןכו האיצי תרקב ,הסינכ תרקב ומכ ,יתצובק

 .הובג ךרע ילעב םה ,תמייקה הסריגה לע חוק

 תועצמאב) 60774 לש 501. \ואססו/5 תכרעמ

 ז1אסאמפ /ואפסוא8 461. ןכו (השוקמ ףסות

 .יתצובק חותיפב בטיה תוכמות ןכא

 -יפו בקעמל םיעצמא םה האיציו הסינכ תורקב

 ."תינכות לש םילודומל השיג שי יימליי לע חוק

 ,הכירעל םושיי לש עטק הלעמ תנכתמ רשאכ

 סש לע - האיצי תרקב לש ןומיס לבקמ הז עטק

 לע דובעל תושה ותלוז שיאל ןיאו ,הזה תנכתמה

 -כה תרוקיב ךרד רובעי אוה רשא דע הז עטק

 תרשפאמ 1א6805/1אפ0וש5 461. .תינש הסינ

 שיאש ךכ ,יטרפ ןפואב הנכות יעטק רומשל

 5001, ידסמל חותיפ ילכ

 .סתוארל ףא לוכי וניא הילעב דבלמ

 ,501. ינותנל השיג ילכ ומכ תשר רצומ חותיפב

 רשוקמב אלש רמולכ - תנווקמ יתלב הדובע

 הניא תאזכ הלועפ .הלודג תויחונ היהת ,תשרל

 לש תיאמצע הסריג תמייק ןכ םא אלא תירשפא

 ילכ םע דחי תקפוסמ איהו םסינותנה דסמ עונמ

 םירצומה ןיבמ .וילא רשקתהל רומאש תיזחה

 קסואפמ הו 607 501 ו\זאשססוא5 קר וסונש

 ןתינ אלש םגה .וזכ הלועפ םירשפאמ 808

 -יפה תכרעמ תועצמאב תולועפה לכ תא עצבל

 תאז לכב 084018 008 לש תיאמצעה חות

 רושיק אלב השיגל םינתינ םיעצמאהמ המכ

 .ומצע סינותנה דסמל

 תומרופטלפ ןיב רבעמ ןיגב תורשפ

 תלעב איה תומרופטלפ ןיב רבעמ לש תורשפא

 ידסמ לש תיזח ילכ חותיפב ידמל הלודג תובישח

 סינותנ ידסמ ,ידמל יסופיט ןפואב .501. ינותנ

 -קה םינותנה תא ללכ ךרדב םיקיזחמ 1

 םה תובורק םיתיעלו הרבח לש רתויב םייטיר

 רפסמ ןיב הרמוח תומרופטלפ רפסמב םירזופמ

 -חה ילכ םייושע המוד הרוצב .הלעפה תוכרעמ

 תונוכמ יבג לע ןה ץורל ,םהילא םישגינה תיז

 -מב וליפא וא 05/2 ,"'תונולחיי תחת תולעופה

 .שא[א תוכרע

 -ו  אאסמאווא, ןא608מ5 - םינרציהמ המכ

 ,תומרופטלפ-בר תשיג תא וצמיא -

 ןיב הרבעהל סינתינ םירומג םימושיי רשאב

 לולכל םייושעה) חוקל תומרופטלפ רפסמ

 -אל סלוא .(או0ד1=-ו 05/2 ,שוטניקמ ,י'תונולחיי

 רשפאל רתויב הלקה ךרדה :ריחמ שי וז תורשפ

 הנכמהיי לש השיגה איה תומרופטלפ ןיב הרבעה

 -המ עונמל הלולע רשא ,יירתויב ךומנה ףתושמה

 -המ תחא לכ לש םידחוימ םיעצמא שמתשמ

 םתוא םיימרופטלפ-ןיבה םילכה לכ .תומרופטלפ

 .תרחא וא וז המרב ,וז היעבמ םילבוס ,ונחב

 םיטמרופהו םיקשממה ימצע רפסמ ללכ ךרדב

 ןכו ,םילבגומ (817א/28) רטסר תונומת לש

 -תנ סניא - 018-ו פסמ ומכ םימדקתמ םיעצמא

 .םיכמ

 ונתב סתואש םיימרופטלפ-ןיבה םילכהמ םיינש

 םיידוחיי םג ,1א=סחא[[א-ו ןא6885 לש הלא -

 -ה עונמל קר םרבחל ןתינ :םימייוסמ ףרוע ילכל

 -שמ םהש סושמ ,םתוא התנבש הרבחה לש

 -': תונכיתל קשממה לש םיעצמאב םישמת

 לנוריא ןפואב .ףרועה רצומ לש יטרפה םימוש

 האצמנ רתויב הקזחה ףרועה תוירושיק ,ידמל

 אל ללכב וא ,םילבגומ ויהש םירצומה ןיב אקווד

 תכרעמל תכרעממ רובעל תורשפא םהל התיה

 0077 501 י/זאפסו/5 :המגוהל .חוקלה דצב

 ךא ,דבלב ייתונולחייל דעוימה תיזח ילכ הווהמ

 ילכ לש דואמ בחה ןווגמל הכימת ןתונ אוה

 .ףרוע

 םינותנ ידסמ לש החותפ תוירושיק

 לש ןווגמל תיאמצע הכימת הרסח רצומל סא

 -לא תויהל יושע 0086 זא יכ ,ףרועב םיתרש

 -יל תונכיתל קשממ רצומ אוה 0286 .הביטנרט

 תיזח ןיב רושיק רשפאמה טפוסורקימ לש םימוש

 .ימוקמה טמרופה והמ לדבה אלב 501. לש ףרועו

 תואירק םיריממ ,חוקלה יבג לע 0286 ינקתה

 -מה לש יפיצפסה טקלאידל תיזחה ילכמ 6

 םידיחיה ,ורקסינש םירצומה ןיבמ .ףרועבש עונ

 -יגו /15041. 88016 םה 0086 -ב הכימת ילעב

 קסוטא 8ע] מ לש אטיב תסר

 קר 0286-ב ךמות אס 5/אןואפסומפ8

 05/2-ה רצומב אל סלוא ,ולש "תונולח"" תסריגב

 תוננכתמ 0846128 ןהו !אפסאאוזא ןה .ונרקסש

 -ומה לש האבה הסריגב 0286-ב הכימת ףיסוהל

 .םהלש םירצ

 ,םייטרדנטס םימושיי תונכיתל קשממ ירצומל םג

 הנופ התא סא .םהלשמ תורשפ שי ,0086 ומכ

 םימושיי תונכית קשממב םינותנ דסמ לש עונמל

 ךתורשפאב היהי ,ולש םיימצעה םיעצמאב (1)

 םיעצמא ללוכ ,הז עונמ לש יעצמא לכל תשגל

 םירחאה םיקפסה םסהבש םיידוחייו םידחוימ

 התא סאש ,איה הנותחתה הרושה .םיכמות סניא

 501. ינותנ דסמ רשאמ רתויל רשקתהל הצור

 רתוי לע ךלש תיזחה סושיי תא ץירהל וא ,דחא

 רפסמל עיגהל צלאת ,תחא הלעפה תכרעמ רשאמ

 .תורשפ

 ריחמ אל ,םיעצמא

 לכ לש תללוכה תולעה תא בשחל םיאבש העשב

 -הל לוכי ךניא ,תיזחה לש חותיפה ילכמ דחא

 .סהיניב םימיהדמה םיריחמה ילדבהמ סלעת

 -ומת קסוצפא 801.88 -ה רכמנ ,הובגה הצקב

 דומצ טק 500 \ואססש/5 -ו 53595 תר

 תשקה לש ינשה הצקב .53495 לש ריחמב וילא

 לש עונצה ריחמב רכמנש /15041. 84516 אצמנ

 סיריחמהש רוכזל שי - ךכמ רתוי .דבלב 5

 חוקלה לש םיטנמלאלו הציר ןמז לש םילודומל

 .רתוי הברה דוע הנומתה תא ךבסל םייושע

 -ועב םילודגה םילדבהב בשחתהל ונילע רשאכ

 הכימתלו המישמל המאתהב ,תוישומישב ,המצ

 ,םירקסנה םילכה ןיב תומרופטלפ ןיב רבעמב

 ךרעמב בושח תוחפה קלחה תויהל ריחמה ךפוה

 תוריקסה .היינקל רשקב הרבחה לש תוטלחהה

 התא םהל םיטרפה תא ךתושרל ודימעי ןלהלש

 .עדימ ךמס לע הריחב עצבל ידכ קוקז

0 515 
 6005 סא

 תלעבו תרגוב הסריג איה וז תכרעמ לש 4 הסריג
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 םידחוימ סימושי

₪ 0 

 לוהינ ימושי

 תומרופטלפ-ןיב חותיפ
 ו ו |

 -יו חותיפל תיזח ילככ תשמשמה ,םיעצמא רשוע

 לש "תונולחיי תחת םינותנ דסמ ימושיי לש ילאוז

 חתותיפ תדובעל תננכותמש תכרעמכ .טפוסורקימ

 ןיב ןויצ הלביק וז הליבח ,דבלב ייתונולחי'י תחת

 :"םימעטיי ינשב הלבקל ןתינ .רתויב םיהובגה

 הסריגו (51995 הריחמש) תיטרדנטס הרודהמ

 .53495 הריחמש ,תיפותיש

 -יפה תביבס תא תללוכ תיטרדנטסה הרודהמה

 00778 לש םינותנ דסמ עונמו האולמב חות

 עונמה תועצמאב .דיחי שמתשמל 50 8

 -יגש יופינו םייוסינ עצבל חתפמה לוכי ,ימוקמה

 ייוסינה תכרעמל ותרבעה סרטב סושייה לש תוא

 תא הלעמ תיפותישה הסריגה .תרשב רוצייה וא

 0שמפז :םיפסות ינש תועצמאב המרה

 אתליאש ילכ אוה 0טפ5ד .דחאוו/ואססוא5-ו

 עוציבל יפוסה שמתשמל דעוימה המצוע בר

 .םימייוסמ חותיפ יעטק | ןכו סופיט-בא

 הקזח הליבח סצעב אוה דפאאואואפסט5

 תומוקמב תואסריג לע חוקיפל תשמשמש דואמ

 ,תכרעמ התוא לע סידבוע םיחתפמ רפסמ םהב

 -המ לחה ,טקייורפה לע חקפל ךל תרשפאמו

 .הנורחאה רוציה תסריג דעו תוינושארה תורדגה

 לש תפסותה קר ,םינתינכות רפסמ לעב קסעל

 -ישה הסריגה ריחמ תא הווש דאאוושואסס5

 .תיפות

 רגוב רצומ

 הגצוה 501א/[אפסוא8 לש הנושארה הסריגה
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 500[, ידסמל חותיפ ילכ

 הגיצמ ,(4.0 הסריג) תיחכונה הסריגה .1988-ב

 העיקשהש ףסכו ןמז לש רכינה מאמה תא

 תא םג הציפה 0008 .רצומב 074

 יסחי םינותנ דסמ לוהינל תכרעמ - 8

 .1986 תנשמ לחה ףרוע לש רצומכ - 50 לש

 לכ תויהל לוכי 5018458 -ל חראמ בשחמכ

 בר רפסמ ךותמ תחא הלעפה תכרעמ לעב בשחמ

 .שא[א דעו 005 -מ לחה ,תוכרעמ לש

 ואואססוא5 תאו ייסיי תא בוט ריכמ התא םא

 לש ביתכה יקוח םע תיבב שיגרת זא יכ ,פסא

 תויתואה ילעב סיטפשמה סע ,501ושזאפסו'5

 -ודג תויתואל תושיגרה תאו ,תונטקהו תולודגה

 -צי ,תאז םיריכמ סניאש ,םירחא .תונטקו תול

 תנמ לע םינווקמה הרזעה ילכ תא לצנל וכרט

 -מה הרזעה תכרעמ .תקייודמ תואנושלל עיגהל

 ,תמלשומ ךכ לכ איה 501\/ןאפסוא5 -ב תנווק

 -מה תורפסל ללכ קקדזהל אלש יושע התאש

 .תפרוצ

 ןולח תא | 501א%[אפסו%5 גיצמ הליחתב

 -מה .םילכה זגראו םינבמה ,יייללכה הארמייה

 -לה ףרגב רתויב הבושחהו ,רתויב השקה הכוש

 הבורק .תורכה איה ,501\/ואססו/5 לש הדימ

 הז ןולחבו רחאמ ,יייללכה הארמייה ךסמ סע

 דועב .ךלש חותיפה ןמז בור תא הלבמ התא

 -לו טטרשל ידכ םייפרג םילכב שמתשמ התא

 תורתוכ ,תודש ףיסוהל) ךלש סינבמה תא ךורע

 דוקה ןכו הלאה םימצעה לכ ועיפוי ,(םירותפכו

 .ייללכה הארמייה ןולחב םיטנמלאכ סושייה לש

 תויהל היושע ךלש םושייה לש תיללכה תגצמה

 ,הליחתב טווינל השק תצקו תיטקרטסבא תצק

 סחייתת ,התיא הבורק תורכהל עיגתשכ סלוא

 .יבקעהו יגולה קשממל דובכב

 תוחודו םינותנ

 סע לועפלו גיצהל םיכירצ םינותנ ידסמ ימושיי

 לוהינ תכרעממ םיטקולמה םינותנ לש תואלבט

 תכרעמ .םייסחיה סינותנה ידסמ

 -נה - ןולח לש ףסונ גוס תללוכ 501/1אפסו5

 -ושב לופיטל ולוכ שדקומה ,תואלבט ןולח ארק

 תולולכה תויצקנופה .םינותנ לש תודומעו תור

 -יב ,הפסוה תוללוכ הז ןולחב

 -פה תיברמש ךכ ןוכדיעו לוט

 -ל תרגסמב םינותנ לע תולוע

 ידסמב | םירושקה | םימוש

 תועצמאב תורשפאתמ ,סינותנ

 וז תורשפאש ןבומכ .וז תכרעמ

 תא יתועמשמ ןפואב תרצקמ

 . 800 ימושייל חותיפה ןמז

 ךרד קפסמ םג תואלבטה ןולח

 שומישל םינותנ תלבקל הטושפ

 .ךלש תוחודב

 תוחודה תא תרצוי תכרעמה

 -וד ינבמ תועצמאב ,הציר ןמזב

 תקפסמ 0077 תרבח .תוח

 -מה ,אפקסאדראואפסו5-ו 00857 ,םילכ ינש

 ןפואב חודה הנבמ תא ךמצעל ןנכתל ךל םירשפא

 ינש .ךלש סושייה לש חותיפה ךלהמ ךות ,ילאוזיו

 -מו ,ובטימב יפרג קשממ םיגיצמ דחי םג םילכה

 תרוש רוציל ,רבכע תשקה תועצמאב ,ךל םירשפא

 סוקמל םימוכיס לש רוט תרירג וא ןאכ טרפ

 איה ,חוד רוציל רתויב הלקה ךרדה סלוא .רחא

 שומיש ךות תוחודה ינבמ תועצמאב וננכתל

 תונבומה תויצקנופב שמתשהל זאו ,85)01ד-ב

 סיפדהל וא גיצהל תנמ לע ,תואלבטה ןולח לש

 ךות .תואלבטה ןולח לש ןכותה ךותמ חודה תא

 ללכש ייוסינ םושיי ונרצי ,וז השיגב ונשמתשהש

 .העשמ תוחפ ךותב ,םיישדוח םייאנובשח תוחוד

 -וד ינבמ רוציל תלגוסמ 501//]אכ5/\0 תכרעמ

 ריהמ עדימ תלבקל ,הציר ןמוב ,ןיע ףרהכ תוח

 תעל .תושימג תשרדנ רשאכ וא ,ןנוסמ יתלבו

 .םיטוטרישב תכמות 1/\.1)50אס0\ש5 ןיא התע

 -הש תעב וב ונלקתינש ידיחיה ןבצעמה עטקה

 -יגר היה ,501וא]ןאססומפ תכרעמב ונשמתש

 (541) תכרעמה לש םימושייה תפש לש התוש

 -קו תולודג תויתואב שומישל הריתי תונדפקל

 הקידבל היצפוא הרסח ינש דצמ רשאכ - תונט

 .הלא ןיעמ ביתכה תואיגש לש ןוקיתו הריהמ

 תויתוא לש הפוצר הרדיס ונדלקה ונא :המגודל

 -תה סצעבש דועב "5310ז320ז0026080טז06" תונטק

 תונטקו תולודג תויתוא לש ףצר שיקהל ונווכ

 -וקפ ןתמ ןתועמשמש "53138 כזסק006150טז06"

 ונתוא הצליא תכרעמה ;תכרעמל תומייוסמ תוד

 .ינדי ןפואב היעבה תא ןקתלו אוצמל

 םימצעב הכימת

 -גה המרהמ תויחכונ חותיפ תוביבס הברה ומכ

 הכימת תקפסמ 501/וצזאפסו/5 תכרעמ ,ההוב

 -הו הרירג לש "תונולחיי לש תויצפואל האלמ

 תורקב ,(תרשו חוקל) 018 לשו פסמ לש ,הכלש

 -מה םישמתשמה לש תויצקנופ ןכו חוקיפו

 -מה .(011.) תימניד תורושק תוירפיסב תונסחוא

 -אמ איהש ידי לע ,המידק ףסונ דעצ השוע תכרע

 םימצע החנומ חותיפ לש םינבמ תונכית תרשפ

 יובירב וא הדיחי המרב השרוה תוללוכה (00ש)

 |  ו4נופסזגדשהתטסק)
 10130 ₪ 01 0 תנ



 0 /4662וא5 -ל יונמ

 עדוי התא ,תילארשיה הרודהמה

 רתויב בוטה םיבשחמה ןיזגמ הז יכ

 ישמתשמ ריכמ םג יאדווב התא .לארשיב

 , קפס אלל ,םתוא ןיינעי ןיזגמהש םירחא 6

 - םתוא ענכשל ןמזה וישכע .םייונמ אל ןיידע םה ךא

 .םניח ךלש יונמה תפוקת תכראה סונובכ חיוורהלו

 ףרצתש שדח יונמ לכ לע : טושפ אוה ןורקיעה

 תיטמוטוא לבקת תילארשיה הרודהמה/פס או/ג62|אש-ל

 ! םיפסונ תונויליג 5-ב ךלש יונמה תפוקת תכראה

 ימרפ תא הנמזהה ספוטב ןייצל םיכירצ םישדחה םייונמה

 ףרצל רשפא . הפוקתה תכראהב הכזיש (יונמ רפסמו החפשמ ,םש) קיתווה יונמה

 20 םתחה) סניח הכראה תויוכז תריבצ לע הלבגה ןיא .דחא ספוטל םישדח םייונמ רפסמ

 .(םניח תונויליג 100-ב הפוקתה תא ךיראנו םישדח םייונמ

 תונויליג 10-ל ח"ש 119-ל המיתחה ריחמ הלע רבמטפסב 1-ב :בל םיש

 .שדחה ףירעתה יפל אלמ םולשת םיבייחמ עצבמה יאנת .תונויליג 25-ל ח"ש 269-ל1

 .ךירבח ןיב ןתוא ץפה ."רבח איבמ רבח" עצבמל תודחוימ המתחה תויולג תופרוצמ וז תרבוחל

 סיבשחמב ןיבמש ימל
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 לש םצע לכל יסיסב גוויס רוציל ןתינ .תומר

 -וויס .שמתשמה ידי לע רדגומה 501.ושזאססו5

 דיחי יסיסב גוויסמ לבקל ןתינ םיפסונ םיג

 יסיסב גוויסמ רתוימ וא (תחא המרב השרוה)

 .(תומר יובירב השרוה) דחא

 רתוי הברה םישענ הקוזחתהו הסנו-האר תטיש

 םימצע החנומ תונכיתה תועצמאב םייתועמשמ

 ןפואב רבוע ינושאר גוויסל יוניש .תכרעמה לש

 םיאצויה סיגוויסה לכל ךלש םושייב יטמוטוא

 לש תוילנויצקנופה יוניש המוד הרוצבו .ונממ

 -ומה לכל םימיאתמה סייונישל סרוג גווסמ םצע

 .ךלש םושייב סצע ותוא לש םיעפ

 רודיהו סינוקית

 ךותל בלושמ ,תכרעמה לש קזחה תואיגשה הפנמ

 ,בוקיעו הריצע תודוקנ רשפאמו חותיפה תביבס

 -יא בקעמ ןולח ןכ ומכו הריבש תודוקנ יוביר

 -מו םייוטיב ךרעשל לוכי התא וב ,יביטקארטנ

 -נל תורשפאה ונל הרסח .הקידב ידכ ךות סינתש

 םג םלוא ,םינתשמו תוילרודצורפ הקידב תודוק

 ילנויצקנופ אוה תואיגשה הפנמ הז עויס ידעלב

 .דואמ

 1/\501אפסו/8 תועצמאב םירצונה םימושיי

 -לש ,עוציבל םילודומל רודיה רובעל םיבייח

 0077 לש הציר ןמז לודומ שרדנ םהב שומיש

 -יב ,הישעתב תומגמה רחא תבקוע איהש ךות

 -מש ךכ סושירה ימד תא 60714 הנורחאל הלט

 .ללכ הלוע הניא הציר ןמז תכרע

 לוהינל המצע לשמ רצומ שי 6ט77ג-ל םנמוא

 -ב תיפרועה הכימתה סלוא ,ףרועב םינותנ ידסמ

 ףסונב .תלבגומ תויהלמ הקוחר 501.וצואפסו'5

 - 8018485 - םהלש יאמצעה רצומב הכימתל

 ,801. םניאש םיצבק לש םיטמרופב הכימתלו

 -פו 458011 10705 1-2-3, 08455 ,םא6מ1. ומכ

 501\ש1אפ05 ימושיי תא רושקל ןתינ ,סקודר

 יתרשל 082/2-לו ,18א%/ 082-ל ,18א1 145/400-ל

 5+8455-ל ןכו זאיסמאוזא, אסחמ5 סאו

 ילנויצפוא 501. בתנ תועצמאב 501 5/םמ

 ןיבל 5100 ןיבש ריחמב) 60014 ידי לע קפוסמה

 ףסונב .(תומכה יפל ,חוקל תדמע לכל 0

 ,5פצא60א| לש 50784 -ל תושיגנ תמייק ,ולאל

 גל -ל ןכו הק לש 1מא58-ל ,םס/801.-ל

 לש םיבתנ תועצמאב תאזו 70880-ןא/ג\ 6

 .ישילש דצ תרבח

 םייתניב - דבלב ''תונולח*

 -רל ידמל תלבגומ השיג שי 501.\/זאססוא5-ל

 -פה תוכרעמ תוחראמה תולודג תוילעפמ תותש

 וז תכרעמב .וזמ וז תונושה חוקל תונחתל הלע

 -חה .רבד סושב וא ,ייתונולחייב שמתשהל ןתינ

 דעומש רצומ לע עגרכ תדבוע הרב

 הנשה ףוסב תאצל ןנכותמה) \/ואס0ו/5 אזיל

 םע תאצל ךורא חווטל תוינכות הל שי ןכו (קושל

 רה ב1508

 1994 'וני לארשי ;6

 507. ידסמל חותיפ ילכ

 05872 ?אפ5םאד סא -ל ,שוטניקמל םירצומ

 .טאזא-ל ןכו אגא סא

 דצ לש הלעפהה תוכרעמו םיידימ םה ךיכרצ םא

 זא יכ ,ומ וז תוגש ןה ךלש חוקלה

 .ךלש ןוגריאל םיאתת אל | 501\ואפסו5

 "תונולחיי תרגטמב לעופש קסע התא סא סלוא

 לעב 501. ימושיי חותיפל ילכ ךירצ התאו דבלב

 לש תונכיתה יכרדל םאותה םיבר םיעצמא

 דואמ יואר 1/\501אפ0ו%5-ה זא יכ - "תונולחיי

 -ייה ןיבמ דחא ףאש ונחכונ ,השעמל .הכרעהל

 לודג היה אל יוסינה תרגסמב ושרדינש םימוש

 ךרדב ויה ,לעופב .501.\]ןאססוא5 רובע ידמ

 סושייה תא ואיבהש תונורתיפ רפסמ ףא ללכ

 .הרטמ התואל ונלש

 טאו ץמת50א 1 2
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 ּהרודהמה ןה ,3 הסריגב ןהיתש - הלא תוכרעמ

 -מל םיכיישה ,הטלחהל עויס ילכ לש הנורחאה

 .מ.ב.י תרבח לש (85) םושייה תוכרעמ תחפש

 הליבחה תא תומילשמל תובשחנ הלא תוכרעמ

 -ומה וק .תולודג תוכרעמל תדעוימה 18א| לש

 הליחתכלמ גצוה ?8850א1 48 לש םירצ

 וז הגצה .תירוקמה 05/2 תכרעמ םע 1987-ב

 תויצפוא תפילח סולפ ,יסיסבה רצומה תא הללכ

 ןונכית ,תיטסיטטס הזילנא ,םיטקייורפ לוהינל

 .םימושיי חותיפו יקסיע

 2 הסריג 45/2 תכרעמ לש 328]ז תב התשרויכ

 -יג תווהמ ,הלש כמ/פו סקאוםאד/2 תייצפואו

 -תה 245 801/058/2 הו 48/2 לש 3 הסר

 .3281ד תסריגב עגרכ תומייקש תודיחיה תוליב

 -של חותיפ ילכ לש ןווגמ עיצמ תוכרעמה דמצ

 יכמות םימושייו תוחוד ,םיטוטריש ,תותליא

 -ונה לכב איה ןהלש הדיחיה השלוחה .תוטלחה

 .םיעוציבל עג

 מבי תביבסב תוחמתה 2

 הווהמ - ?5880א41 45/2 - יזכרמה רצומה

 ,רטרפרטניאכ .תלעופה םימצע תיחנומ הביבס

 ואקפ הטעמה סע רתויב קדוהמ ןפואב הרושקו

 -צע קפסמ 75/2 .05/2 לש (ף/סזאקוגס6 5061])

 -ושמ תואלבט ,תוחוד ,תותליאש ,תואלבטל םימ

 ביצהל ןתינ ןתואש תורודצורפו תודוקפ ,תוטטר

 -ינמ ןהילע עצבלו ינחלושה בשחמב םוקמ לכב

 -ותה .ואק< לש םירחא םימצע לע ומכ תויצלופ

 ההובג המרב יביטיאוטניא קשממ הווהמ האצ

 ישמתשמל ידמל החוטש דומיל תמוקע םע
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 ,השדח הלבט רוציל הצור התא םא ,המגודל

 ןדגוא ךותמ 45/2 לש הלבט לגרס רורגל ךילע

 הצור התא םא ;הדובעה חטש לא דאז גד

 .לסה לא התוא רורגל ךילע - הלבטה תא לטבל

 לש פס8 םזינכמב דואמ הברה שמתשמ 2

 רושקל ידכ .05/2 ?פס5סאדוסא אואה

 -טה לש סצעה תא רורגל קר ךילע חודל הלבט

 -הו ,םש ותוא ךילשהלו חודה לש םצעה לא הלב

 .םהיניב רצווית סס5 לש תימאנידה תוירושיק

 ,הלבטה לש םינותנב םייוניש ךרוע התא םא

 -יעב פח ךניא םא .יטמוטוא ןפואב ןכדועי חודה

 לש בצמ תנומת תחקל ךילע םייטמוטוא םינוכד

 ,חודה לא סתוא רושקלו ,(5%4558301) םינותנה

 .תירוקמה הלבטה תא סוקמב

 לומ דובעל הליחתכלמ ןנכות 45/2-ו רחאמ

 ןיא - 5/390-ל 45 - יזכרמה בשחמבש וליבקמ

 החמתמ איה ולש תיפרועה הכימתהש עיתפמ הז

 -אמ 45 תכרעמ םע רישי רשק .תמייוסמ הדימב

 ,!/5 וא /א| הלעפה תכרעמ יבג לע הצרה ,תחר

 -יתה להנמב שומיש ךות תורישי רצווהל לוכי

 .05/2 לש תרושק

 -ורפ ףולשל ךל רשפאמ ,י'תודוקפיי ארקנה סצעה

 יזכרמה בשחמה ךותמ 45 תודוקפ לש תורודצ

 -ורפ לש תואלבט יפסוא לש תופלחה עצבלו

 -יאה בשחמה ןיבל יזכרמה בשחמה ןיב תורודצ

 לוכי 745/2-ה ,תוחראמ 45 תוכרעמל ףסונב .יש

 תכרעמ סע תורישי םיצבק יפוליח עצבל

 -נה ידסמ ,ןאכ וטרופש םינותנה דבלמ .0

 לע תורישי םיכמתנה םידיחיה םיינוציחה םינות

 .!םא| לש 082/2-ו כ8488 םה תכרעמה ידי

 לש הלועפה חווט תא תצק םיביחרמ םירשגמ

 לש) 282/2-ל 005/2-ב שומישב .תכרעמה

 םינותנה ידסמל תשגל תכרעמה הלוכי ,(!פאו

 תפסונ תכרעמ .082-ל ןכו 501/05. 0

 -אמ 780860515 501 11אא רשגמ תארקנה

 1א0אמ, לש תיזחכ שמשל תכרעמל רשפ

 תכמות ןכ ומכ .אספ-ו 086

 אסא גדוסא לש 804/80/-.ב 2

 וללה ףרועה תויצפואמ דחא ףא סא .שןסמא

 עונמל רוזחל לוכ: התא דימת ,ךל המיאתמ הניא

 .ל\5/2 לש יאמצעה םינותנה דסמ

 תותליאשו םיפרג ,תוחוד

 ;םוקמ לכמ רופיסהמ קלח קר הז ,םינותנל עיגהל

 סינותנה םע השענש המ אוה ,תמאב עבוקש המ

 םג .ק45/2 לש התמצוע הלגתמ ובש סוקמה הזו

 -ישה ילכ ןווגמ ,הזילנאה תליבח לש ףסותה אלב

 -רמ אוה תכרעמה לש חווידה ילכו םיפרגל טוטר

 םיידמימ תלת םיפרג העיצמ איה .דואמ םיש

 -פ לש םיפרג ,תורושו תודומע ,הגוע תינבתב

 ףיסוהל ןתינ .דועו םיחטש ,םייטסיטטס םירוז

 לע תוזילנא עצבלו םיימוקמ םיבשוחמ תודש

 .םלוכ

 -ומע לש םיימוכיסו טרפ תוחוד םיללוכ תוחודה

 -מו (בוביסל תונתינ תוקבדמה) ,תוקבדמ ,תוד

 םג ןתינ ,םימישרתב ומכ .םינוש םיגוסמ םינב

 שמתשהלו םיימוקמ םיבושיחל תודש רוציל ןאכ



 -תה ימצע ןה .תונוש תויטילנא תויצקנופב

 לועפל םייושע תוחודה ימצע ןהו םימישר

 קיפהל םילוכיו ,תרשב וא ,חוקל לצא כמ5-ב

 לש םיטמרופו תויפרג תורוצ ןווגמב תואצות

 לש איה ,ונל שיש הדיחיה הנולתה .טסקט

 לש םיטמרופהמ דחא ףאל הכימת ןיא 2

 ןורסיח והז .םירכומה םיינורטקלאה תונויליגה

 הליעי הליבחל תבשחנ ,הז דבלמש תכרעמל רזומ

 .פספ לש

 לקו המוד הדימב םישרמ אוה תותליאשה ילכ

 ףסוא גציימ התליאש לש םצע .שומישל דואמ

 -אב תובכרומ תותליאש תונבל ןתינו ,האצות לש
 לש ןהו תואלבטה ימצע לש ןה הרירג תועצמ

 התליאש לש רחא םצע ךות לא התליאשה סצע

 לכ לש םישרת גצומ ,התליאש לש םצע תחיתפב)

 -וקמ םינותנהש עגרב .(ליכמ אוהש םסיסחיה

 -אב השעמל התליאשה תא תונבל ךילע ,םירש

 -ות תכרעמה .גולאיד תובית לש הרדיס תועצמ

 סיכותיח ללוכ ,80₪ לש אלמ ריבחתב תכמ

 .סיינוציח

 78/2  .הגאד לא - םמהמ עמשנ הז לכ םע

 -ותה אל ,םייקסיעה םישמתשמה יפלכ תנווכמ

 לכל סינייוצמ םיכירדמ ללוכ דועתהו ,םינתינכ

 .תכרעמה תללוכש םיעצמאה

 ףסונ רירש :פס 2

 -הה תופיאשה תיברמב תכמות 75/2 דועב

 תויהל םייושע ןיידע ,יניצר שמתשמ לש תוינויג

 -מה לש המאתה תושעל ךרוצ רצונש םירקמ

 ילאוזיו תונכית ילכ םע העיגמ 45/2  .תכרע

 -יטל גאודש ,םינתינכות םניאש הלאכל דעוימה

 -ומ תומישמל סלוא ,תורודצורפב יטמוטוא לופ

 .םטוו טמא /2 -ה שרדינ רתוי תובכר

 תיחנומ תונכיתה תפש תא ליכמ 2

 ןונכיתל םיכרוע ןכו ,451  ,ק8/2 לש םיעוריאה

 תינכות ,תונכית לש םילודומו םיטירפת ,תונולח

 קשממ | ,(א/\אטן/8) םיצבק תריציל תוריש

 -מה .ץואו ינורטקלא ראוד קשממ ןכו ייסיי תפשל

 דחיב ,פפמ-ב הכימתו םיריזג חול תללוכ תכרע

 אוהש) ףםאא-ל םימושיי תונכית קשממ םע

 -עמ תונכית תרוטקטיכראל תילרודצורפ הפש

 -ישו חוויד ומכ ,קג5/2 לש םימצע ןכו ,(תוכר

 וילכ אולמב יביטקארטניא תואיגש הפנמ .טוטר

 .תינכותב ןכ םג לולכ

 קדוהמב בולש 8עו! 88/2 ,ןיערגה רצומ ומכ

 הלעפהה תכרעמ לש יאס5 הטעמ ךותל דואמ

 תע לכב תכרעמ התוא יבאשמב שמתשמו 2

 הרזעה תכרעמ יצבק :המגודל .ירשפא רבדהש

 עויס תכרעמ) !9= תועצמאב םירצוימ 05/2 לש

 תרשוקמ תויהל היושעו 05/2 לש (תילאוטקט

 .הלעפהה תכרעמ לש ישארה הרועה סקדניאל

 תטורשפאב םג "שמתשמ | פטוסמ2

 תומינ רפסמ .הלעפהה תכרעמ לש תוימינ-ברה

 תויושע ,ףרועה לש תוכרעמ רפסמל ,רושיק

 501. ידסמל חותיפ ילכ

 דועב ,דרפנ דוביעב תחא לכ תולפוטמ תויהל
 .פסמ ירשיק ךרד דחי תורשקתמ תואצותה

 םימצע תייחנה

 ילכ םניה ייטירפתייה ךרוע ןהו "ןולחייה ךרוע ןה

 -וא ןפואב 451. דוק םירצויה םילאוזיו תונכית

 -צל תפסונ המאתהו יונישל ןתינ הז דוק .יטמוט

 תיחנומ הפש הנושארבו שארב איה 451 .ךיכר

 ןתינ .השרוהב תכמות איה ןיאש ףא לע ,םימצע

 ךותל חוקיפ יעצמאו םישדח םימצע גיצהל

 6++"-ב וא י'6' תפשב סתביתכ ידי לע 2

 -וכי םה ,ומשרינש עגרמ .פ11, ךותל םסינכהלו

 לש םימצעה לכ ומכ קוידב שומישב תויהל סיל

 ךניא םלוא ,שדח סצעל קקזנ התא םא 2

 דוק תביתכ לש תכובסיתה לכ ךרד רובעל הצור

 -יי תונכית תפש ךל קפסל הלוכי מבי ,"6-ב

 -צע רוציל דציכ הארמה (תדעותמ יתלב) םימוש

 ,רתוי ךורא חווטל .451. תועצמאב 75 לש םימ

 שמתשיש 458 ילכ ףסוא לע מבי תדבוע

 לש 6+צפ5זפא 081807 אוססמו) 50א/2-ב

 .0ג8/2 לש םימצע רוציל תנמ לע 2

 -תש הקצומ חותיפ תביבט הניה 2

 יוסינה ךלהמב וניתושירד לכ תא טעמכ המא

 ונלש םייוסינהו רחאמ .ידמל טעומ דודיקב

 אקווד ונניאש ,תויצקזנרט דוביע ןוויכב וכשמ

 הרמאנש הדבועה - הז רצומ לש קזחה דצה

 ןפואב .רקיעו ללכ הנטק האמחמ הנניא םדוק

 45/2 לשו םטוו מא/2 לש שלחה דצה יללכ

 -יא לש הביבסב םילעופ סהש הדבועב אוה

 לע רתויב יתועמשמ ןפואב םיכמוסו ,רטרפרטנ

 וליפא .םילבוס םיעוציבה ךכמ האצותכ .פספ

 תכרעמה 8% לש 16א!8 םע 486 ססובמ 26-ב

 ?48/2-לש םושמ ,דואמ לבח .הדבכ תצק התיה

 . . עיצהל דואמ הברה שי

 -חה תכמות הליבח ךירצ התא םא תאו לכבו

 ןיאו מ.ב.י תביבסב 05/2 תחת דובעתש תוטל

 זא יכ תואצות תלבקל תצק תוכחל היעב ךל

 תויהל םייושע 285 8011 088/2 סע דחי 2

 .שפחמ התא ותוא בולישה קוידב

 ןזאזסתאוזא צד
 70015 708 וזאפסו\5

 תיזח תא 1את08או[א תרבח האור הב ךרדה

 תובישחה לע רקיעב תססובמ 501-ל תונכיתה

 -יגב תכרעמה הגצוה זאמ .תומרופטלפ ןיב דוינה

 -מל םירצומ לש המישרב הנושארה - 1.0 הסר

 - תוילעפמ-בר תותשרב םילפטמה הצקה שמתש

 והשמל הלש הסיפתה תא סקימרופניא הכפה

 -ימ לש "תונולחייל רצומה תובקיעב .יתימא

 תואסריג ררחשל הדיתע הרבחה ,טפוסורק

 -נש תוינכות .לפא לש 5צ5ד5א! 7-לו א(0ד1ת-ל

 שומיש ךות | ,תחא | הביבסב | ובתכ

 -לו רדהל היהי ןתינ וצפטמ508]ק] 70015-ב

 -מב תכמתינש תרחא המרופטלפ לכ לע ץירה

 אל תימרופטלפ-בר תכרעמ לכב ומכ .וז .תכרע

 קשממ לש תונויגשה לכ תא וז תכרעמ קפסת

 םהילע תומרופטלפהמ דחא לכ לש שמתשמה

 סיאבה תונורסח הברה שי ןאכ םג .תלעופ איה

 .יחרכה ער םה הלא תונורסחו ,תומיאתה סשב

 -בה לע רומשל הלוכי סקימרופנניא םא םלוא

 לש תורשפאה זא יכ ,הרבעה תורשפאל התחט

 הרבחה בחור אולמל וידחי תולעופה קנע תותשר

 .הניפל רבעמ שממ אצמנש והשמ סה

 םירשקב תובשחתה

 501-ל תפדרנ הלימ היה סקימרופניא סשה

 ףרועה דצ .טא]א תביבסב דחוימב ,בר ןמז ךשמב

 :םימעט ינשב םייק סקימרופניא לש 501 לש

 (12  ןויליגב רקסינש) ואתסאאווא סאעואמ

 םיבר םירצומ ומכ אלש סלוא .!אס0אא!ןא 55-ו

 -יא לש התשיגל דוגינבו ,ןאכ ורקסנש םירחא

 לש םימושיי ,תורבעומל סקימרופנ

 קר רשקתהל םילוכי וצקתא50ן[קד 5

 סקימרופניא לש 501  ינותנ ידסמ לוהינ תכרעמל

 היתוינכות לע העידוה רבכ סקימרופניא .המצע

 ךכ ידי לע ,הלש רצומה לש קפואה תא ביחרהל

 פ41-בו טפוסורקימ לש 0086-ב ךומתת איהש

 הסריגב ,לפא לש (כ4ד ג 00855 1.א000₪)

 םיצבק אצייתו אביית תכרעמה ןכ ומכ .תידיתע

 ,טפוסורקימ לש 5א681-מ | םיימוקמ

 סלוא ,45611 טסקט יצבק ןכו 1.0705 1-2-3-מו

 -עה םיטמרופב הלא םיצבקל השיג עצבת אל

 םהלש םיימצ

 -תמ ,ווצקטא508]קד 70015 תכרעמב הדובעה

 רושיקה תנכות .סוד לש החנמה ותה םע הליח

 איה ,!אשז סקימרופניא לש םינותנה דסמ תרשל

 ןיב תשרודה סוד לש (158) ןורכיז תנכוש הנכות

 סרטב ןורכיזל וז תינכות ןועטל שי .72א-ל 2%

 תרשל תשגל ןווכתמ התא סא ,י'תונולחיי תניעט

 צקטמ566ןק] םע סושייל וא סקימרופניא לש

 -תה םג עצבל שי ,158-ה תניעט םע .5

 .םינותנה דסמ תרשל (1.06 0א) תורבח

 רוסחמ אלב הגיגח

 , ץאסנםסז א/האה0םא-מ תבכרומ תכרעמה

 -מו וצקממ568[קד ך0015 לש תונכיתה תפשמ

 56וק1 םטווסמא, 141.06 :חותיפ ילכ השש

 סא םטוו טמא, אופאט אטומה, 0

 תספק ,םטועסממ, שסאאפהםםז עוסמה

 לכ תא דימצמ ייטקייורפה להנמ"  .אטוסממ

 -ינו הסינכ תדוקנ ןתונו וידחי הלאה ןיינבה ינבא

 -פה תא םינובה םיביכרמה ןווגמל הדיחי לוה

 שמתשמל ימוקמ םינותנ דסמ עונמ .ךלש טקייור

 -לו חתפל ןתינש ךכ ,תכרעמב אוה םג לולכ דיחי
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 501. ידסמל חותיפ ילכ

 ונפסוהו שדח טקייורפ תריציב ונלחתה .שממ

 לכו ,םושייל םיפסונ םיבתכו םיטירפת ,םינבמ

 תימלצה לע השקה רשאמ רתוי שרד אל תאז

 קאס!ם0ַד -ב עטק ותוא תיינבל המיאתמה

 םייפרג םילכ לש סוצעה רפסמה .אוגא 0%

 ונתוא וריאשה תוירשפאה תויצקנופה ןווגמו

 -וקז ונייה אל םהל תולועפ רפסמ סע ללכ ךרדב

 .םיק

 הנורסחב רושק ןויצל יוארש דחא ללכה ןמ אצוי

 .תוכיסמ תגצהו הטילקל תינבומ הכימת לש

 לולכי ונלש סושייב ןופלטה רפסמ הדשש וניצר

 ןכו תמודיקה ידיצ ינשמ תויטמוטוא םסיירגוס

 היצקנופ יהוז .רפסמה לש םיקלחה ינש ןיב ףקמ

 תיברמב תירשפאה ,ךוסימכ העודיה ,תיטרדנטס

 איהו םינותנ ידסמ ימושייל חותיפה תוכרעמ

 -ופס תוינשב םיכסוממ תודש םיקהל תרשפאמ

 צקפמ7[|508] תכרעמב תאו תמועל .תור

 -מה ךוסימ דדוקל תועש תחקל לולע הז 48

 הרקב ןכו חתפמ תקידב לולכיש ,חוקלל םיאת

 .ןמסה לש ומוקימ לע תדמתמ

 היצקנופה ,תכרעמה תנתונש ןיינבה ינבא לכמ

 תנבומ תוחפה איה 087-0110 וא

 .דומילה לש מאמה תא הווש תאז לכב סלוא

 ךמסמ אוה יירסלק" א קמא505177 תכרעמב

 -או תונומת ,םייפרג םימצע לש תוציקס ליכמה

 טוונמ קסאדת0110 801088 -ה .חוקיפ יעצמ

 -אה תריחבו רחאמ ,הלק הרוצב םירסלקה ןיב

 -ופה ןיב רוביחב .תיפרג הרוצב השענ םיטנמל

 ןיבל ץסאד₪0110 80158 -ה לש תוילנויצקנ

 ךותב | םינבומה סייפרגה | םיעצמאה

 515/05 ימושיי ויהי ,וצעסאא5תממד 8 סתא

 תוריהמב המצוע בר עדימ קיפהל םיחטבומ

 .קזבה

 םילק השגרהו הארמ

 ןיינבה ינבא םע דחי םיקפוסמה םייפרגה םילכה

 םיטירפתהו םיספטה ,םינבמה תמקה תא וכפה

 תוביבסב ומכ .הלקל ונלש םינחבמה תכרעמ לש

 תכרעמ המצמצ קושב תורחא תוילאוזיו חותיפ

 לש חותיפה ןמז תא ןוצקמ56ןקזח 65

 דבלב ןטק קלחל תכרעמה לש השוחתהו הרוצה

 -הל ונל הרשפיא ךכבו ,ינללוכה חותיפה ןמזמ

 .םמצע םינותנה תביתכב זכרת

 תא תללוכ וצקממ508]ק7 לש תונכיתה תפש

 תייהש תויצקנופהו תונכיתה תמירז ינבמ תיברמ

 568|ק]-ה .ההובג המרב חותיפ תכרעממ הפצמ

 םיכירצ ונייה םתוא םילכ וגל הקפיס טוס

 ףא לע ,יוסינה םושיי תא גבדלו בותכל תנמ לע

 .םוקמב ריבחת תקידבב תכמות תכרעמה ןיאש

 תודוקנ ,תוריבש ,תוריצע ללוכ תואיגשה הפנמ

 תוימוקמ תויצלופינמו הקידב ינתשמ ,הפקשה

 .םינתשמ לע

 -ופה לכ תא ןתונ וצסאא5הםסד טו סמפ-ה

 .סקימרופניא לש \/1א62 תנכות לש תוילנויצקנ

 -קל שארמ סינכומ הלא סיינורטקלא תונויליג

 -ותנ לש רוט ירחא רוט ,הרוש רחא הרוש תטיל

 -יגה סולכיאב .ךלש 501. ינותנ דסמ ךותמ םינ

 ,תרשה ךותמ םינותנ סע םיינורטקלאה תונויל

 -ומה תונוש ,6411. תודוקפ לש עוציב ברעל שי

 -יימ םינותנ תנזה ,המוד הרוצב .תכרעמב תונב

 -לש ךות ,הלק הרוצב התשענ ונלש יוסינה סוש

 לש האירק תויצקנופב בלושמ לגלגתמ ןמסב שומ

 הצי קטן

 תרבעהמ האצותכ תונורסח
 תומרופטלפ

 תומיאת לע רומשל תבייח סקימרופניאו רחאמ

 ,תכמות איה ןהב הלעפהה תוכרעמ יגוס ןיב דוק

 תומרופטלפהמ תחא לכל םינימזה םיעצמאה

 -פב םמויק יאמ האצותכ םילבגומ תויהל םילולע

 ,"תונולחיי לש 018 :המגודל .תורחא תומרופטל

 -תנ סניא ,םינוש םידוביע ןיב רושיק יעצמא וא

 קלחב ןה ךמתינ "תונולחיי לש פס .ללכ םיכמ

 סלוא ,"תונולחיי תסריגב תרשה לצא ןהו חוקלה

 סושייהמ סיקלחל סרוג וז תוילנויצקנופב שומיש

 -תש תורחא הלעפה תוכרעמל סימאות אל תויהל

 לכמ ,תללוכ סקימרופניא .םושייה תא הנחרא

 ידכ םימושייב לופיטו הרבעהל ךירדמ ,םוקמ

 דודיק יבגל טילתהל שמתשמל | עייסל

 תימרופטלפ-בר הכימתבש ןבומכ ;תומרופטלפ-בר

 ללכ תויהל ךפוה רתויב ךומנה ףתושמה הנכמה

 .עבצאה

 השוע סקימרופניא ,ירשפא הזש םוקמ לכב

 תא המגודל חק .וז הלבגמ לע רבגתהל ףמאמ

 לש הרזעה תכרעמו רחאמ .₪51.ץ ₪01כמ8-ה

 שוטניקמה לש הלעפהה תכרעמ לש ,י'תונולחיי

 סקימרופניא ,הינשהמ תחא תונוש אוסדוח לשו

 איה הז סוקמב ;ןהמ תחא ףאב תשמתשמ הניא

 -יב .המצע הלש ₪5[ ק ₪011 קמ8-ה תא תנתונ

 ₪17 -ב שומיש ךות | הרזעה תכרעמ תריצ

 השיג היהת ךלש םישמתשמה לכל פו ספא

 -פה יהמ לדבה אלב ,ןווקמ עויס לש המר התואל

 .תחראמה המרופטל

 ןיבמ דחא רצומ אוה תצקתאפ6אןזזח 68

 םינותנ ידסמ ימושי* לש םירצומ רפסמ

 -יא .תרבח םויכ תחתפמש םיימרופטלפ-בר

 -פה תוכרעמ רפסמב ךמות התא םא .סקימרופנ

 ימושיי קפסל ךילעו ךלש תשרה יבג לע הלע

 תוחוקלל ןה ,י'תונולחיי תוחוקלל ןה םינותנ ידסמ

 איה סקימרופניא ,שוטניקמ תוחוקללו או0דן=

 -הל הצרת וילא (דואמ טעמ ןיבמ דחא) קפס

 הכימת יא לשמל - וניליגש תויעבה רפסמ .רשקת

 לש 100 הסריגל ינייפוא אוה - ךסוממ טלקב

 סלוא .תואבה תואסריגב לופיטל הכזיו הנכותה

 -מה ידי לע תנתינש תימרופטלפ-ברה הכימתה

 האיבמ ,הלשב יתלב ןיידע התויהב וליפא ,תכרע

 תותיפ תביבסכ ,ליבומ םוקמל סקימרופניא תא

 .תולודגה תורבחה קושל םינותנ ידסמל



 הנקתה

 תינכט הכימתו

 ו
 (תועש 40) |

 תיסיסב

 ₪ ---רש | ,  (הכרדה תועש6)

 הנכה |
 (.1\-ראות תלבקל

 (תועש 84) 8 '  .תשר ילהנמ
 (תועש 44)

 מסומ תשר להנמ
 סדקתמ סו ] הבל

 |( ג-ל המלעתותעת לתל 2 )5 תועש 0
 תש ) תעש 4

 03-5621115-9 :ביבא-לת
 07- 280414:עבש ראב 02-243245:םילשורי | | .- .-

 09-615729:הינתנ 04-419393:הפיח \  י י תכ

 .בשחמ לומ דימלת<

 1 [ך] .סרוקה רמג רחאל םג הלבגה אלל לוגרת +

 .סרוק לע הרזח תורשפא +
₪ ₪ 

 [ .סרוקה ריחמב לולכ ,תימלועה [\(2\/ ₪1 1, תרבח לש ירוקמ רוע רמוח +

 םםיבשחמל הכרדה זכרמ .םלועבו ראב 2(\1\/ 1 1, ישמתשמ יייע תרכומה תימשר הכמסה תדועת+ ₪
 הנכות ישנאל רצויה תיב

 !ןויסב 1א(00\/ 1 1, יסרוק ירגובל תודחוימ תוחנה <
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 ,2.0 הסריגב ,וז תכרעמ לש רתויב לודגה חוכה

 ותוא .תומרופטלפ ןיב הרבעה תורשפאב אוה

 טפוסורקימ לש "תונולחיי ,אוסדוא לע ץורי דוק

 ףא לע ,05/2 לש ?ץחמפםאדוסא א/גאם058 -ו

 סילדבהה ללגב קייצנטק לופיט הזיא ךרטציש

 בוט תוחפה דצה .(=0אד5) םינפוגבו היצולוזרב

 -ועה אוה 1א1//085אססוא5 401. תכרעמ לש

 התוא תררוג תימרופטלפ-ברה תומאותהש הדב

 לולעש ,רתויב ךומנה ףתושמה הנכמב שומישל

 -פה לש תדחוימה התמצועב שמתשהל אלש

 .דבוע התא הילע תמיוסמה המרופטל

 אוהש שמתשמה קשממב ןיעל תוטלוב תורשפה

 תויביס תופמ לש לבגומה רפסמה , יטמורכונומ

 לש לבגומה רפסמה ,תכרעמה ידי לע תוכמתנה

 הכימת רסוחו שומישל םינתינש קשממ ימצע

 .פפפ ומכ םימדקתמ סיעצמאב

 -הל הלוכי אס 5/ואססואפ 401. תכרעמ

 ןכ ומכ .סרגניא לש םינותנה דסמל קר רשקת

 תועצמאב 1א6885 תרשל רשוקמ תויהל ךילע

 .תיאמצע חותיפ תסריג ןיאש ןויכ ,[אס אז

 רחאמ ,05/2 תסריג איה ונחב התוא תכרעמה

 ;ק6 תמרופטלפ לע רתויב תנכדועמה הסריגה וזו

 -יגב ןיידע איה טפוסורקימ לש "תונולח'י תסריג

 -קב ידמ ספסוחמ תצק רצומהש ונאצמ .1.0 הסר

 הבורמ דודיק שרוד ,דומילל השק אוה .תווצ

 .יוסינ ידכ ךות םיתיעל לפנו

 םיללכומ םיקלח השולש

 -יכר השולשמ היושע \/ואפסוא5 401. תכרעמ

 -מה ןונכית ילכ ,םושייה להנמ :םיבולש םיב

 תכרעמל הסינכה םע .ומצע 401. רידהמו םיקשמ

 ה קקוסךוסא -המ | הייחנה | תלבקתמ

 סינותנה דסמ תא ןיזהל שקבמה אואה

 -ייח לש המישר גיצמו ,תונפל הצור התא וילא

 תריחב סע .הז סינותנ דסמ רובע ורצונש םימוש

 -יי ותוא לש םיביכרה לש המישר לבקת סושייה

 -ורפ ,טירפת לש הנבמ וא גולאיד תבית :סוש

 -שמ ,שמתשמה תמר ,30₪ וא 461. לש תורודצ

 .סינותנ דסמ לש תורודצורפ וא םיילבולג םינת

 -פמ לש הצובק ידיב שומישל הננכות תכרעמה

 יבג לע םינותנ דסמב ןסחואמ סושייה .םיחת

 -הל ןתינ דוקה תא סלוא ,חותיפה ךלהמב תרשה

 -נה תורש תינכות תועצמאב טסקט \בוקל ךופ

 .דרפנ סושיי הווהמה - ₪א008742? תארק

 תכרעמה ,םושייה ביכר תא רחוב התאש העשב

 רומשל ןתינ .ךמש תחת עיפומ אוה םא תקדוב

 -של לוכי התאו ,םושיי ותוא לש תואסריג רפסמ

 -ושק סניאש ןתועמשמש ,ייםייטרפיי םיביכר רומ

 ידי לע היפצל םינתינ סניאו אלמה סושייל םיר

 1994 יוני לארשי 6

 580. ידסמל חותיפ ילכ

 ,םייתסמ םסושייה חותיפ רשאכ .םיחתפמה רתי

 םיצבק ךותל סנכנ אוה זאו רודיה וילע םיעצבמ

 שי .סינותנה דסמל ץוחמ םיאצמנה ,םידחוימ

 -ליה עוציב ךרוצל הציר ןמז לש לודומב ךרוצ

 .סוש

 תאגאוט) אאגאופ םסוד08 - םירחא םיביכרמ

 אופאט -ו (הנבמל סרגניא לש חומה אוה

 ,תכרעמה לש קשממה ןונכית ילכ םסה 8

 רשאכ .םירחאה סע דחי םיבולש סניא םה סלוא

 -ית לש בצמב א\אופ ם01708 םע דבוע התא

 -ייה לש םיטירפתה תא תוארל לוכי ךניא ,ןונכ

 -תה םא תעדל וליפא לוכי ךניא השעמל .סוש

 ךותל סנכית אלש דע ,ורדגוה רבכ סיטירפ

 לעפומ 80₪|שז 51ד08-ה .אופאט 801708-ה

 תכרעמה .קאגאו!8 501708-ה ךותמ אוה םג

 ףצר קר סלוא ,םיעוריא החנומ לדומב תשמתשמ

 תרגסמב שומישל ןתינ הביתכ תוארוה לש דחא

 תינכותל סירומ דודיקה ךותב םיעטקמ .תחא

 .הרוק םייוסמ עוריא רשאכ לועפל הילע דציכ

 רחבנ םייוסמ טירפ רשאכ תושעל המ :לשמל

 חתותיפ ילכ לש השיגל דוגינב הז !טירפתה ךותמ

 -ימ לש 15081 88516 לשמל ומכ) םירחא

 בגז םיפרצמ קשממ םצע לכל םהב ,(טפוסורק

 .עוריאה תעדוה תא ללוכה דודיק לש

 05/2 תכרעמ לש ךרועה שמשמ לדחמ תרירבכ

 -סל ךילעו רחאמ סלוא .תוארוה יפסוא תכירעל

 לש רודיהה עוציב ינפל 05/2 לש ךרועה תא רוג

 רצומב לבגומו ןטק ימינפ ךרוע םייק ,תינכות

 םינפוג תכרעב שמתשמ ימינפה ךרועה .ומצע

 ,יונישל .תנתינ הניאש האירקל השקו הנטק

 םיראשנ םיצבקש אוה חוורה ינש דצמ סלוא

 ידכ .םרגסל ךרוצ ןיאו ,רודיהה ןמזב םיחותפ

 סשב ץבוק ךורעל שי ,ימינפה ךרועב שמתשהל

 הזה ףבוקה תא תחתפש עגרב .60 א 10.6

 תועצמאב 05/2 לש ךרועל םעפ לכ רובעל לכות

 רובעת רודיהה רחאל םלוא ,טירפת ךותמ הריחב

 סא אלא - ימינפה ךרועל הרזח ו/ז1אפסופ 0

 .60א10.]א6 אבוק תא תינש ךורעת ןכ

 םימצע תיחנומ

 -צע תיחנומ איה רצומה לש יעיברה רודה תפש

 רשאמ רתוי "6++י' ל התרוצב הבורקו םימ

 תלבוקמה תודוקפה תפש הנבמ איהש ,קיסייבל

 ,םימצע ,תומרב תכמות איה .םירחא םירצומב

 הרוצב תונגרואמ תכרעמה תומר .תושוריו תושיג

 םיטירפת ,םינבמ ,תורגסמ תורידגמו ,תיכרריה

 ןפוג ,לדוג ,םוקימ ומכ םימצעל םיכויש .תודשו

 יטטס ןפואב עבקהל םילוכי ךרעל לדחמ תרירבו

 המרה .הציר ןמזב ימאניד ןפואב תונתשהל וא

 הדבועה לע הצפמ פודאוגפ 0818078 לש

 טמרופב ךמות וניא סרגניא לש םינותנה דסמש

 תויביס תופמ ןסחאמ אוה .(81.08) רדגומ אל

 לש ירשפאה ילמיסקמה לדוגה) 2א לש תודיחיב

 התאש עגרב שדחמ ביכרמ אוה ןתוא (הרוש

 .דבוע הז לבא ידמל יטיא הז .ןהילא תשגל שקבמ

 סלוא ,"םישמתשמ לש תומרי' רוציל לוכי התא

 -ותנ ינבמ" רתוי קייודמ ןפואב אורקל יואר ולאל

 .תודותמ לולכל םילוכי םניא םהש םושמ "םינ

 -יק תוירפיס תועצמאב הבחרהל תנתינ תכרעמה

 ,ישילש רוד תפשב תובותכה ( ₪11)) ימניד רוש

 תמרב יביטקארטניא תואיגש הפנמ .'6" ומכ

 ,הריבש תודוקנ עובקל ךל רשפאמ רוקמה דוק

 -אב עוציבה רחא בוקעלו דודיקה ךותב דועצל

 .ןולח תועצמ

 -סמ האיצי אלב ךלש סושייה תא ןוחבל ןתינ

 " 60" טנמלאה תריחב ידי לע חותיפה תביב

 טרגניאש המב תורמשנ תוינכות .טירפתה ךותמ

 ו. - ואדפחאוםסו 4דפ) םייניב תפש תארוק

 דוק-ודווספ תפש השעמל איהש ,(א8

 לכמ .הצירה בלשב חונעיפ תרבועש ,(ק-6005)

 ךילעו ריבחתה לש תידיימ הקידב ןיא סוקמ

 -שה תא תוארל ידכ "00"-ה תלועפ תא עצבל

 .ךלש תואיג

 תופסות המכ

 הניאו הקירבמ הניא \/ןאפסו/5 461. תכרעמ

 .הלש תורחתמה תיברמ ומכ םיעצמאב הרישע

 ןולח לש קייודמה לדוגב טולשל לוכי התא לשמל

 עבקנ לדוגה תרחא ,אצאצ-ןולח והז םא קרו ךא

 ומכ .ומוקימו הדשה לדוג ידי לע יטמוטוא ןפואב

 -טה לש לדחמה תרירב תא תונשל ןתינ אל ןכ

 ףא לע ,(הטמל הלעמלמ וא לאמשל ןימי) רוטלוב

 דוע .גלדל אבה הדש הויאל רידגהל לוכי התאש

 תא הנשמ הניא תכרעמהש ,איה תמרוצ הדוקנ

 -ומ תנעוט איה רשאכ ןועש לש תימלצל ןמסה

 סוטטסה תרוש .והשלכ דוביע תעצבמ וא םילוד

 ןמזב תינכותה השוע המ העידומ ןולחה תיתחתב

 התא ,הזל בל םש ךניא התא סא סלוא םייוסמ

 .תכרעמה תא העקת תינכותהש בושחל לוכי

 -גה תויורשפאה תא קר שי \צזאפסו/5 461-ל

 -גל תלבגומ הקיפרגה .רתויב תוינושארה תויפר

 תוחוד ללוחמ ןיא .דבלב תורושו תודומע יפר

 תוחוד ללוחמ דרפנב גישהל ןתינ יכ םא ,ללכ

 סטפפצ ₪ ומש) סרגניא לש םיוות ססובמ

 היתולבגמ ףא לע .(אק0חדואס 5

 תשרודו םיבאשמל דואמ השיגר ו/[אפסופ

 קסיד לש 40א|8 ,הלעמו 386 דבעמ תוחפל

 .תגא| לש 16א/8-ו

 תכמות ןכא \/ואפסוא5 401-ש םיעצמא וליפא

 ויה םהש ומכ שומישל םילק ךכ לכ סניא ,םהב

 לכל טעמכ דודיק השעמל שרדינ .תויהל םילוכי

 ןמ אצויה .ןווקמ עויס ללכב ןיאו תויצקנופה

 ןהש ,הכרדהה תורבוח ןה יבויח ןפואב ללכה

 .הריהבו הרורב הרוצב תובותכו ידמל תוטרופמ

 תואסריגל תודעוימ הלא תורבוחש ףא לע

 -תמ תורבוח ןתואל תופסות ,טא[א-לו ייתונולחיי

 לש המרופטלפל םיידוחי* םילדבה המכ תורא
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 לש 05/2 תסריג ןיב םילודגה םילדבהה דחא

 לש הנורסח אוה ,"תונולחיי לש וז ןיבל ,רצומה

 לוכי ךניאש רבדה תועמשמ .0086-ב הכימתה

 ףרוע ירצומל ושזאפסוא5 401, ךותמ רשקתהל

 דצ תרבח לש םירשגמ תרזעב וליפא ,םירחא

 לש | כ4788458 0878ש8צ ומכ) ישילש

 .(אווסאס פמ6ו5וסאש התם

 הז לע םידבוע םה

 \צואפסוש5 לש תושלוחל תעדומ סרגניא תרבח

 לכל - 3.0 הסריג - יניצר רופיש לע תדבועו

 05/2 ,"תונולחיי) תוכמתנה תומרופטלפה שולש

 -יגב תויתועמשמה תובחרההמ תחא .(שאזא -ו

 ,יפרג קשממ לעב תוחוד ללוחמ היהת 3.0 הסר

 בלב בטיה בלושמ היהיו דואמ םכחותמ היהיש

 השדחה הסריגה לש האצוהה ךיראת .רצומה

 .סופדל דרוה הז רמוחש העשב זרכוה אל ןיידע

 -יא לש םינותנ ידסמ תרשב שמתשמ התא סא

 לוצינל תימרופטלפ-בר השיגל קקזנ התאו סרגנ

 ציצהל הצרת | ,המצועה יבר | ויעצמא

 -ורפ לע הנוע ךניא םא לבא .ואן1אפסוא5 401-ב

 יאדוו היהי ךלש חותיפה ןמז ,קיודמב הז ליפ

 םינבומ םיעצמא רתוי ולש רצומ םע רתוי רצק

 .שומישל חונ רתוי אוהו

6050 6 
 0 וזאפסול5, 510 0,
 סא סא

 -ישמ בר תונכת ילכ איה וז תכרעמש קפס ןיא

 הכימתה םאה איה הלאשה .ללכה ןמ אצוי יתמ

 ,3 הסריגב הסנכנש ,םינותנל תושיגנב השדחה

 -יזח חותיפ ילכל 15041 84516-ה תא תכפוה

 .הלימה ןבומ אולמב ית

 -על ישילש דצ תורבח לש לודג רפסמ שיש ףא לע

 תוסנל ונרחב ונא ,/15041. 84516-ל חוקיפ ירז

 טפוסורקימ לש תירוקמה הסריגה תא אקוד

 סלוא .תישילש הרבח לש םיפסותב שומיש אלל

 שי ,םיפסונ חוקיפ יעצמא אלב :ריהזהל ונילע

 דסמ לש תיזח תונבל ידכ הבוהמ דודיקב ךרוצ

 הסיפתהמ הכופה תועמשמ ולש רבד - םינותנ

 ./15041 84516 ה לש תיסיסבה

 -מה תיברמל שורדה הזכ ,אלמ יתונכית חוקיפ

 קאס 5510881 ₪01710א-ב ןתינ ,תומיש

 -ה שרדנ ןכ ומכ .(הליגרה הסריגהמ לידבהל)

 -תל קוקז התא סא ץ0 551041 סוזוסא

 15041 84516 הב ךרדה איהש - 0286 תכימ

 שי וז הסריגב .801, לש םינותנ ידסמל רשקתמ

 ,טפוסורקימ לש 501 558%58-ל םינקתה

 לש 50 5םא%םא-ו 08001 םםתםא
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 םיקפסמ לבקל ןתינ םירחא םיינוציח םינקתה

 500[, ידסמל חותיפ ילכ

 0086 46% :המגודל .ישילש דצ תורבח לש

 -ויל תוירושיק העיצמ 0+5 507 8 תרבחמ

 .50₪ לשו 6 לש סינותנ ידסמ םירשעמ רת

 /15041-ב שמתשהל רתויב הלקה ךרדהש הארנ

 0+5 תא שוכרל איה 501-ל השיגל 0

 יעצמא לש המוד רפסמ ללוכה ,או!ט1דוזזאא/צק

 לע חוקיפ יעצמא לש אלמ ףסוא סע דחי ,רושיק

 -פת החנומ תותליאש הנוב ןכו םינותנ סוחית

 .םיטיר

 שדקומ אל ילב

 15081 סע דחי עיגמה םינותנה דסמ עונמ

 שומיש השענ וב עונמ ותוא אוה 6

 ידסמב הכימת םע טפוסורקימ לש 460₪55-ב

 -ב ןכו סקודרפ ,8דחוטצמ, כ8ג58 00

 478 | ארקנה ,הנבומה םושיה .6

 לש תולטמ רפסמ עצבל ךל רשפאמ ,או/ הא 0%

 .םיימוקמ םינותנ ידסמ יבג לע םינותנ לוהינ

 יתיזח ילכ ונניא 15041. 84516 -ו רחאמ סלוא

 םיאצמנה תוחונ יעצמא רפסמ זא יכ ,שדקומ

 .ןאכ םירסח ,םירחא םינותנ ידסמ ילכב

 אורקל לגוסמ 15041. 84516-ה ןיא :המגודל

 -ופב תודש יטמוטוא ןפואב רוצילו סינותנ דסמ

 ירצומ תיברמ םילוכיש ומכ ,לדחמ תרירב טמר

 -לו תינדי הלועפ תושעל ךילע .םירחאה תיזחה

 לש הדשל ותוא רושקלו טסקט הדש לכ םושר

 ,היצלובטה רדס תא תונשל ידכ .םינות) דסמ

 תונשלו ,םרדיסכ הדש רחא הדש רוחבל ךילע

 תושקה הברה שרודה רבד ,148-ה תא דחא לכל

 הברה תולק תושענ הלא תולטמ סלוא .רבכע

 תרבחמ 8 45157 תארקנה תכרעמ תרזעב רתוי

 .5חפחןפ אא 50

 םינותנה ןיב הרידס אל הרוצב עונל ךילע סא

 לש בר דודיק בותכל ןכומ היה ,ךלש סינושה

 רידגהל וא תותליאש תונבל ךרד לכ ןיא .1

 תועצמאב וא ילאוזיו ןפואב תואלבט ןיב סיסחי

 -יזח חותיפ ילכב תושעל ןתינש םשכ ,םיטירפת

 יעצמא ףא תכרעמל ןיא .501. ל םירחא םיית

 ףסותהש ףא לע .(ספוט יייע אתליאש) 085-ל

 -ומ תותליאש ךרוע ליכמ 0+ם אוטו דועזאא/פ

 ,חתפמה לש שומישל דעוימ אוה ,םיטירפת החנ

 ונאצמ אל .יפוסה שמתשמה רובע רשאמ רתוי

 18041. 84516 -ל תדעוימה הנכומ תכרעמ ףא

 -וימה ,ספוט יפל התליאשל םיעצמא תקפסמה

 .יפוסה שמתשמל סידע

 לע ללכ ךרדב תוחתופמ 501-ל תיזח תוכרעמ

 -יזח חותיפ ילכש ךכ ,םינתינכות לש תוצובק ידי

 ,םייצוביק חותיפ יעצמא ילעב סה םיבר םיית

 .הסריג תרקבו האיצי תרקב ,הסינכ תרקב ומכ

 סלוא ,הלאמ תחא ףא ןיא 1501. 84816 -ל

 לש 45011 תואסריג תריציב ךמות אוהו רחאמ

 תרבח לש הרקב תנכותב שמתשהל ןתינ ,םיספט

 .ןאדמא501// תרבח לש ק/65 ומכ ,ישילש דצ

 יפרג קשממב לעופה קזחו שימג תוחוד ללוחמ

 קפוסמ ,68571 אםקספד5 2.0 - שמתשמל

 ןויכמ | םלוא = 15081 84516-ה םע דחי

 -ילש דצ הרבח תועצמאב החתופ וז תכרעמ-תתש

 הצמוא ןכמ רחאלו 685741. 58/1685 - יש

 בלב תבלושמ איה ןיא ,/15081, 84516 ידי לע

 לוכי התא .ידמל תפפור הרוצב אלא רצומה

 ,(/15041. 84516 ךותמ תוחודה ללוחמ לע חקפל

 םושיי לש םינתשמל תונפל לוכי ךניא סלוא

 ןכ ומכ .תוחודה ללוחמ ךותמ /150ג/ 6

 -ומ טוטריש יעצמא \/15041. 84516-ל םירסח

 .םינב

 סינותנל תושיגנ

 העברא ללוכ 150431. 84816 לש םינותנה חוקיפ

 - םעפ לכב תחא המושר לש הּוזהל םירותפכ

 תיתחתל וא שארל הציפק וא ,הרוחא וא המידק

 תרדגה ידי לע עבקנ חוקיפה .תומושרה ףסוא

 כגד48456. 60אאפ67 | ומכ | תודוקפ

 תונוכתה תביתב 5008050080מ-ו

 אוה ,יכ474855" ךוישה .(קקסקתחדוםפ)

 ךושה .ץבוק תרדגה וא שופיח ליבש

 -נה דסמ גוס והמ עונמל עידומ ,"ססאאמסז"

 תא רידגת וב סוקמה והז .שגינ התא וילא םינות

 50  יתתנ דסמל 0086-ה ןקתה

 תומושרה ףסוא תא רידגמ ייאפ608 050080"

 וא הלבט לש םש תויהל לוכיו ,שומישבש יחכונה

 .501. תתליאש ףא

 -נה חקפמ תחת תודש ךורכל אוה אבה דעצה

 לש חוקיפ יעצמא לש ןטק רפסמ קר .סינות

 -יש ךות םינותנל ךרכהל סילוכי 15801 6

 תודש קר השעמל - 4740081801  -ב שומ

 -חא תודש ךירצ התא סא .הרקב תוביתו טסקט

 -יר תבית ,םינותנ לש הבולש הבית ,לשמל ,םיר

 -עב הז תא דדוקל ךילע ,םיריצ תכרעמ וא סוש

 .ישילש דצ תרבחמ יעצמאה תא שוכרל וא ךמצ

 -יצמ 6אןפגא 507 האפ 5צ5ד שאו5 תרבח

 -מא ליכמה ,ד גואוססמד5 ארקנה רצומ הע

 תכרעמ םג םיללוכה ,םינותנל םיפסונ חוקיפ יעצ

 .םיריצ

 יסיסבל רבעמ השק

 -מב דואמ לק תיסיסבה תוילנויצקנופל עיגהל

 -יש ,םינותנה חקפמ תא תעבקש עגרב .וז תכרע

 סתוא תכרכו הנבמה יבג לע תודשה תא תטטר

 םינותנ דסמ תיזח ךל שי זא יכ ,םינותנה חקפמל

 תא רגשת רשאכ .תיביטימירפ יכ סא - תדבוע

 -נה חקפמ לצא םירותפכה לע השקה ,סושייה

 לכותו םינותנה דסמ ךרואל ךתוא ריבעת ,םינות

 .םירושקה תודשב תועיפומ תומושרה תא תוארל

 -ופל רבעמ לא עיגהל ךירצ התא םא לבא

 -כנ תומכ בותכל ךרטצת ,תיסיסבה תוילנויצקנ

 .דוק לש ידמל הדב

 רשפאמ ,קא05510א41. םסווסא-ב שומיש
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 5801. ידסמל חותיפ ילכ

 .ךלש דוקה לש םינותנה חוקיפ ךותמ תומושר
 .תרחא וא וז השיג אקווד רוחבל ךירצ ךניא
 -וד תומושרה ףסוא ימצעו םינותנה דסמ ימצע
 -הל טושפ ןתינו ,יס"-ב םיעיבצמל ידמל םימ
 -נה חוקיפ ידי לע םירדגומה םימצעה לא סביצ
 לע דוקב תויצלופינמ עצבל ןתינ .םינות
 -הל תורשפא םג תמייק .םינותנה-חוקיפ-ימצע
 -פה לכ תא עצבלו םינותנה חקפממ ללכב םלעת

 .דבלב דודיק תועצמאב תולוע

 -אב ןיב - םינותנ לש םצעב שמתשמ התא רשאכ

 ,םינותנה חקפמ תועצמאב וא םייתונכית םיעצמ

 יטפשמ לש דוביע ליגר ןפואב עצבמ השיגה עונמ

 קס5510א41 -ב שמתשמ התא םא %

 501." תייצפואב שמתשהל לוכי התא 5סודוסא

 התליאשהש רידגהל תנמ לע ,"יג55 דס סה

 ,ךדיאמ .ינוציח סינותנ דסמ תרש ידי לע דבועת

 18081. לש םינותנה ימצע לע לילכ רתוול ןתינ

 15081. 84816-ל וא 0080-ל אורקלו ,6

 -יפ קשממב האירקה תמר תא םיווהמה ,%

 -יג .טפוסורקימ לש 500 תרשל םימושייה חות

 סלוא ,רתוי קודה חוקיפ ךל ורשפאי הלא תוש

 -ואה .501  םינותנ ידסמב הקצומ הנבה ושרדי

 איה (רתויב הלקה םג השעמלו) תישילשה היצפ

 םיחקפמהו םינקתהה תירפס תא תונקל טושפ

 . 801-ל השיגל 0+5 אוטודועואא/שפ לש

 ,יביטקודורפ ילכ לש םש אצי \/1501 84510 -ל

 -ור םינותנ ידסמ לש תותיזח םיחתפמה סישנאו

 םיטקייורפה תא םייסל םהל רוזעיש ילכ םיצ

 180  ,ומצעשכל םלוא .תוריהמב םהלש

 תיזח חותיפל לקו ריהמ ילכ ונניא 6

 סימושיי קר בתוכ התא ןכ סא אלא ,501.-ל

 דצ תרבח לש םיעצמאב שומישה .דואמ םיטושפ

 -רד ןפואב הזה בצמה תא תונשל םייושע ישילש

 -ות לש המילש הירפס תיינק רחאל םג .יטאמ

 ךומנ םולשתב ללכ ךרדב םייסת התא ,םיפס

 רובע רשאמ 15081 84516 תליבח רובע רתוי

 .סינותנ דסמ לש תיזחל תורחא חותיפ תוליבח

 ל
 ו ו ו

 םאטוסאא[םאז

 םינותנה ידסמ תרש תא הררחישש רחאל

 לש הריזל 08615 תרבח תסנכננ 7

 תכרעמב תדייוצמ איהשכ םימושיי חותיפ תיזח

 -יקב תארקנה טפוסורקימ לש "תונולחייל םילכ

 לולכה םיטירפה רורצ .080615 605 רוצ

 06301.8 לש חותיפה הסריג תא ליכמ 608-ב

 ןהיתש ,0א 65 תפקד 2.0-ו 40 סת

 תוכמותו 3.1 הסריג "תונולח" תחת םויכ תוצר

 סינותנה דסמ תרש לש םישדחה םיעצמאה לכב

 לש תושדח תואסריג תולולכ ןכ ומכ .7

 -וא .תיבמ "תונולחי" יססובמ םירחא םילכ

 -גו טוטרישל תינכות - 08478105 2.0 ::לקר

 תוריש תינכות - 08615 ₪008 10 ;הקיפר
 -מל תרשפאמה ,"תונולחייל צץ קמחדםאד תייומד
 ;רזע תורפיסו ןווקמ עויס ץיפהלו רוציל םיחתפ
 תנווקמ תוריש תינכות - 3.1 הסריג 50* 5
 הסריגה .501. ינותנ דסמ לוהינב עויסל תבחרומו
 תרחואמ אטיב תסריג תללוכ ,ונחב ונחנא התוא
 .םילודומה ראש לש הצפה תסריגו :08%א15 לש
 -סמ הסריגב תאצל הדמע 0/5 לש 4.0 הסריג

 .סופדל הדרוהה תעשב תירח

 ריחמו תוירושיק

 -כב שומיש ךות םיחתופמה םימושיי התע תעל
 -ותנ ידסמ םע קר דובעל ולכוי 08461.8 לש םיל
 -נה ףרוע ינותנ ידסמ םע וא 08401.5 7 לש סינ
 084615 | רושיגה ירצומ ידי לע םיכמת
 -וכ םיכמתנה סינותנה ידסמ) 60*501 אא
 ופאו| = ןכו פמ6 ₪08, [8א| 08/2 תא םילל
 תמאות הניא 605-ב הלולכה הליבחה .%5

 םילולכה םינותנה ידסמ תא םיזוחאה תאמ לכב

 0861:5 םוקמ לכמ .08801/8 לש 6.0 הסריגב

 ,טפוסורקימ לש 0086 לקוטורפב בורקב ךומתת

 לש הבחר תשקל סושיי רוציל םיחתפמל רשפאיש

 086 ינקתה .084615 ןניאש ףרוע תוכרעמ

 ינפל קושל תאצל םיננכותמ סניא חוקלה דצב

16 

 תיביסרגא הרוצב תפחוד סג 084015 תרבח

 הדרוהה תעב .תימרופטלפ-בר היגטרטסא ידמל

 -נה חוקלה תמרופטלפ התיה "תונולחיי ,סופדל

 םילכה תכרעמ לכמ םיקלח סלוא ,הדיחיה תכמת

 ללוכ תוחוקל לש בחר ןווגמל ךרדב םיאצמנ

 .שאוא תוכרעמ ןווגמ ןכו אםאד5ד8ק ,שוטניקמ

 היהי תחא המרופטלפ יבג לע םסימושיי חותיפ

 -מה דוק תמרב תרחאה המרופטלפה תא סאות

 תביבס לכב וללכי (םירלייפמוק) םירדהמ .רוק

 חוקלל סיידוחיי םימושיי רוציל ושמשיו הלעפה

 .םייוסמה

 501*אפז סע תחא הדיחיכ תרכמנ 608 תכרעמ

 ןתינ .52500 לש דבוכמה ריחמב תרחמותמ איהו

 תכרעמ לש הריחמ .דרפנב םידדוב םילכ שוכרל

 ,51250 אוה דיחי שמתשמל :08א15 לש חתפמ

 - 65|067₪ | לש ,51000 - 000875 | לש

 - 2005*801 לשו 5250 - 800א לש , 0

 תצרהל םישמשמ הציר ןמז לש םילודומ .0

 סודל סויכ םירכמנ סהו ,רדוהמ דוקב םימושיי

 הליבח | .\/[א-05/2-לו "תונולחייל ,םיות דומב

 הלוע דיחי חוקל תכרעמל הציר ןמז לש המילש

0 

 תוחודו סינבמ

 לש םינותה ידסמ תא רידגהלו רוציל שי

 ולש שומישה תויוכזו תואמסיסה תאו

 ומכ תיביטקארטניא 501 תינכות תועצמאב

 סודה תסריג וא תרשה םע העיגמה ,501*כ84
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 -כה דסמש עגרב .21/05*501 לש "'תונולחייה וא

 08015 ת0אום5-ב שמתשהל ןתתינ ,םייק סינות

 םגה .םושיי חתפל ידכ 08401.8 ₪5207715 -בו

 תעשב םסינותנה דסמל רשוקמ תויהל ךרטצתש

 הדבכנ תומכ תאז לכב ,50. יטפשמ לש רודיהה

 אלש םג עצבתהל היושע חותיפ תודובע לש ידמל

 עונמ תקפסמ הניא 088015 תרבח .ןווקמב

 וניאש אלמ חותיפ יכרצל ימוקמ םינותנ דסמ

 .ןווקמ

 הריציל תירקיעה הביבסה איה 0815 תכרעמ

 .הנזה יכסמו םינותנ יארמ לש תיביטקארטניא

 םסינותנ ידסמ סושיי ילכל המודב תלעופ איה

 תונשל לוכי חתפמה :י'תונולחיי יססובמ םיבר

 508א15 תכרעמ ידי לע רצונש ינושאר ךסמ

 -יל לוכי ןיפוליחל וא ,םינותנה דסמ הנבמ ךותמ

 ידי לע ,שארמ הנווכה לכ אלב םאתומ הנבמ רוצ

 .ףוסיא תמישר תועצמאב הלבטהמ תודש תפילש

 הרירגה תויורשפאב ןאולמב תשמתשמ תכרעמה

 (םיטנופ) םינפוג יוביר ,"תונולחיי לש הכלשההו

 .ךסמה יבג לע האלמ תיפרג הגצהו

 לש םיקולב לש הסיפתב תשמתשמ תכרעמה

 הקיפרג ,יטטס טסקט ליכמ קולב לכשכ ,ךסמ

 רבחל ןתינ .תמייוסמה הלבטהמ סינותנה תא וא

 תועצמאב ךסמ ותוא יבג לע תואלבט רפסמ

 ירותפכ תויהל םילוכי הנבמ לכל .םיקולב רפסמ

 ידי לע סירדגומה הלאכ וא םייטרדנטס הלעפה

 -ייל תורדגה םירותפכל דחיל רשפא .ןתינכותה

 -ישמ םירותפכל רידגהל לוכי חתפמהש וא ,תומ

 תפש - ?1/501. -ב דודיק תועצמאב תונוש תומ

 0868 תכרעמ .0801.8 לש תבחרומה 501-ה

 -פל ןהו םיימינפ םיקדהל ןה הכימת תללוכ

 -דה .םינותנה דסמ יבג לע תונסחואמה תורודצור

 ךותמ קלח םניה (78א100885) םיימינפ סיק

 לעורא ,םירותפכל םדחיל ןתינו הנבמה תרדגה

 -ינ תונסחואמ תורודצורפ .םיטירפתלו םיכמסמ

 רותפכ תלועפ לש הרדגה ךותמ ןה הלעפהל תונת

 .םיימינפ םיקדה ךותמ וא

 -ופה תא םג תללוכ :08א15 לש השדחה הסריגה

 - דרפנ רצומ תועצמאב קר ונתינ רבעבש תויצקנ

 םירצונ שמתשמ יטירפת .084015 אמא

 תרדגה ךותמ קלח תויהל םיכפוהו ₪08א15 ךותב

 -אב הנבמה תא רדהל לוכי ןתינכותה .סושייה

 ןמזב יוסינ יכרצל ,הנבומה רלייפמוקה תועצמ

 סג רודיה רבוע הנבמה ןכ ומכ .דוביעה ךילהת

 ןתינ רודיה רבעש הנבמב .םלשומ אוהש העשב

 .הצירה ןמז תליבחב ןכמ רחאל שמתשהל

 םילגרס לש ףסוא ןיא 084015 ק5ק081-ל

 סהב םייטרדנטס תוחוה יגוס רפסמ ול שי סלוא

 -ומ תוחודל סיסבכ וא םהש ומכ שמתשהל ןתינ

 ,םייאלבט סה םייטרדנטסה תוחודה .םימאת

 -מו ראוד תוקבדמ ,םיבתכמ ,הנבמ ,םיטרפ/בא

 -הו הרירגב שמתשהל לוכי ןתינכותה .הצירט

 םיילאודיבדניא םימצע זיזהל תנמ לע הכלש

 -וכמ קלחכ הקיפרג םג לולכל ןתינ .ןסמה ביבס

 בלב סינותנ תודשכ וא חודה תיתחת וא תרת

 199% יוני לארשי 6

 500. ידסמל חותיפ ילכ

 תודה תא תוארל ןתינ ןכ .חודה

 -ילש ינפל ךסמה יבג לע שארמ

 .תספדמל ותח

 םיפטונ םילכ

 איה 005 58

 -ובמ הקיפרגו טוטרישל הליבח

 -נב תשמתשמה "תונולחיי תסס

 לש סינותנה דסמ ךותמ סינות

 סיפרג רוציל תנמ לע 8

 ,תורוש ,םירוט ,תודומע לש

 -טס רוזיפו טנג ,הגוע ,ברועמ

 סיטוטריש ןסחאל ןתינ .יטסיט

 -ב שומיש ךרוצל םייטרדנטס םיטמרופ רפסמב

 תורחא | תוינכותב וא 0808, 5

 ."תונולחייל

 תייומד תוריש תינכות איה 080 0%

 תכרעמ רוציל חתפמל תרשפאמה ווצקםתךדפאד

 -וסמ כמצםן.0סקפ8ַ תסריג .סושייל תנווקמ עויס

 רזעה תורבוח לכ לש תונווקמ תואסריג םע תקפ

 .084061/8 לש םירחאה חותיפה ילכ לכ לש

 לש ליגרה ןבומב חותיפ ילכ ונניא 5015

 תורישה תינכות לש תבחרומ הסריג אוה ;הלימה

 284*501 - םינותנ ידסמ לש היצרטסינימדאל

 לש םינותנה דסמ תנכות םע דחי תקפוסמה -

 תצרהל אוה 0105*501 לש שומישה ₪

 תוינכות ןכו 1/5801 תודוקפו 501 יטפשמ

 יונישו הריצי ,ןונכת ,היצרטסינימדאל תודעוימה

 .סינותנ ידסמ לש

 -ולש סניא 605 לש םילאודיבדניאה םילודומה

 -יהש תילנויצקנופ הרוצב תללוכה תרגסמב םיב

 סע .רחאה ךותמ דחאה לא הינפ תרשפאמ הת

 -ונש תוילנויצקנופ לולכל לוכי דיחי םושיי תאז

 תכרעמ .דחי םג םילכ ינש תועצמאב הרצ

 -ו פסמ חוקלכ םויכ לועפל הלוכי 05

 -ולכ הנייהת 01.8 לשו כס תרשכ לועפל תולוכ

 הנררחושת ןה רשאכ ,םירופישה תואסריגב תול

 .1994 תליחתב וא הנשה ףוסב

 םימושיי חותיפ

 08401 לש חותיפה ילכ לש יללכה ףסואה

 ףא לע ,םייוסינה תרגסמב שומישל לק היה

 -עה תונחת לש ₪4א1-ה תא לידגהל ונילע היהש

 ונל תקל .12א/8 ידכל יוסינה עצוב ןהילע הדוב

 תוחודהו םינבמהמ דחא לכ רוציל העשמ רתוי

 -מל המאתהייה דוקינ ךרוצל ונשמתשה םהב

 ."המיש

 תובוטל תובשחנ 0840615 לש רזעה תורבוח

 הלאו םינותנה ידסמ תיישעת תרגסמב רתויב

 ותוא תא תורשאמ - ונחבש םילכל תופרוצמש

 תוכרדה ,םייללכ סיכירדמ תוללוכ ןה .בוט םש

 תואמגוד לש תרכינ תומכו דעצ ירחא דעצ לש

 לבקמ הנוקה לכ .תולעופ תונוש תויצקנופ דציכ

 מ איקס 0
 הלסת (הפתע תרה |ס
 האק

 ו

 ספ

5 

 תהמישמל המאת
6 

 סוס תוסח[ ?תטוזסתהוסהז

 םידחוימ םימושי

 0 .תומרופטלפ-ןיב חותיפ

 לוהינ ימושי

 .064615-מ תינכט הכימת ימי םישולש סג

 ,רכינ ריחמ 084018 605 ארקנה םילכה ףסואל

 -קס ותואש רתויב רקיה ילכה אוה ןיאש ףא לע

 -קו ותמצוע תאז םע דחי .תיחכונה תרגסמב ונר

 םיינזאמה ףכ תא תוטהל תרזוע וב שומישה תול

 סע דובעל ןווכתמ התא סא .08461.5 תבוטל

 לש סינותנה ידסממ דחא סע וא 0861 7

 -וו התא ,תכרעמה ידי לע םיכמתנה תרחא הרבח

 -ליה תאו ךילכ תא המרב תולעהל הצרת יאד

 הנוכנ וז הדוקנ .תושדחה תואסריגל ךלש סימוש

 סירצומ תא לצנל לוכי ךלש ןוגריאה םא דחוימב

 םיררחושמ תויהל םידמועש םיימרופטלפ-ןיבה

 קוח ןקתה קפסת 0880618 םא .בורקב

 -מב השקונה ףרועה תוירושיק זא יכ ,0086-ל

 .יטמארד ןפואב רפתשת ,םויכ תצק
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 ו
 ות1!ל[רזמ\
 םייפקיה ש(:א[(:1 ירזבא

 ןאיביבט ןייר/ואו טסיר רבילוא

 םלוכש העפותל הכפה 76101 תייגולונכט ,תונורחאה םייתנשה ךשמב

 היגולונכטה לע ופערוהש םיחבשהמ קלח ,רעצה הברמל .הילע םירבדמ

 תוקסוע תורבגח לש בר רפסמ .דיתעל תובשחמ וא תווקת ןיידע סה

 סיבר תונורתפ .םיסיטרכ לש ץרמנ רוצייב\ המידק היגולונכטה תפיחדב

 .ףדמהמ רשי ,קושב סויכ םיעצומ
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 -יבה תודגאתהה הדסונ רשאכ

 -מב ןורכיז יסיטרכל תימואלנ

 קסאו614- ) םיישיא םיבשח

6801 

 ,1989-ב | (03ז6 [ה!6זה[וסחה] /45500ו81ו0ח

 רוצייל טרדנטס דוסימ התיה התרטמ

 -שא יסיטרכ לדוגב ןורכיז ילודומ קווישו

 1.0 תורדגה וגצוה ,ןכמ רחאל הנש .יאר

 ןורכיז יסיטרכל תומיאתמה 61014 לש

 הלימ שי והשימל) הבחרהה ץירח .] גוסמ

 רדגוה (!800א6-ל תחלצומ רתוי תירבע

 מיימ 54 % 85.6 םיכרוא ,מיימ 3.3 הבוגב

 .םיניפ 68 ןב רבחמ ובו

 לולכל ידכ תורדגהה ונוש 1991 רבמטפסב

 -זה םימדומה ומכ ,טלפ/טלק יסיטרכ

 מי"תרה יסיטרכ ,סויכ םיאור ונאש םיריע

 -ולו 2.0-כ ונמוס ולא תורדגה .דועו (.גא)

 -ועב .1[ גוסמ מיימ 5 יבועב םיסיטרכל ודע

 ןכלו 2.0 הסריגב תולקת ולגתה 1992 יב

 הללכו 2.01 הנמוסש תרפושמ הסריג האצי

 לדוגב | ,111 גוסמ םיסיטרכב םג הכימת

 םיקסידל ללכ ךרדב םידעוימ) מיימ 5

 .(םיריעז םיחישק

 , ץסאוסו8 תא הצמיא הישעתהש דע

 -תה םע םימכסה לע תודגאתהה המתח

 ןפיב הקינורטקלאה חותיפ תיישעת תודגא

 תורדגה תאצוהל ליבקמב ,ןכאו (151כ4)

 תחת ןפיב תורדגהה ומשרנ ,קושל 0

 ודעונ ולא םימכסה .15154 4.1 ןומיסה

 השעית ק0א6014 יכ (וחילצהו) חיטבהל

 .ימלוע טרדנטסל

 (תוקטזסז | א 16חוסזץ

 תונורתיה

 ץסאוסוג לש סםיירקיעה תונורתיה תעברא

 :סה

 ( ₪105( 1ח60ק6ח66ח06) חורא תואמצע 6%

 לכ לע ץורל 20א101ג יסיטרכל תרשפאמ

 רומא ןויערה .הזכ קשממ אשונה בשחמ

 קסאו618 יסיטרכ תללכהל סג סחייתהל

 םיישיא םירשקתמו ,לפא לש ןוטוינה לע

 ק6 יבשחמ לע קר אלו 4787 לש (קס4)

 .מבי ימאות

 ןונגסב םילק הרוצת ןוויכו הנקתה %

 -נה לככ והז .(עוטפ 9ח6 שוגע) י'רהו ןקתהיי

 יסיטרכ לש רתויב לודגה ןורתיה האר

 ללכ ךרדב תושעל שרדנש המ לכ .קס/(614

 הבחרהה ץירחב סיטרכה תא חינהל אוה

 סיטרכהו ,בשחמה תא קילדהל ,ול דעוימה

 הרוצת ןוויכו הנקתה ומצעל השעי רבכ

 .םייטמוטוא

 הנוכת איה ₪101 5%4קקוח) המח הרמה %

 ק6 סיטרכ תפילשל תלוכיל תסחייתמה

 ךשמהו רחא תסנכה ,ךלש תכרעמהמ דחא

 -מה יוביכ וא לוחתיא אלל וליפא ,הדובע

 םייפקיה 70/01 ירזבא

 .המצעלשכ המיהדמ תלוכי .תכרע

 איה (םא6סטווסח [ח /1806) סוקמב עוציב <

 תסנכומ הנכות רשאכ יכ תרמואה הנוכת

 הנכותה ,ק6א101ג סיטרכ יבג לע ₪0א1-ל

 ילבמ סיטרכהמ תורישי ורל הלוכי

 84א-ה ןורכיזל הליחת תילעומ תויהל

 תישומיש וז הנוכת .תחראמה תכרעמה לש

 -חמ יבשחמבו ןוסקנפ יבשחמב דחוימב

 סיימינפ םיטקסיד יננוכ ןיא םהב תרב

 ימינפה ןורכיזה תומכב םילבגומ םהו

 וב בצמל עיגהל םיחתפמה תפיאש .סהלש

 ןורכיז יבר סיסיטרכ סע הנוכתה בלושת

 -אב וא וסיכבשכ בבותסהל סדא לכוי ךכו

 .ולש בושחימה תביבס לכ ובו סיטרכ וקנר

 בשחמל תשגל אוה תושעל וילעש המ לכ

 -לו ומוקמב סיטרכה תא חינהל ,יונפ

 -יאה ובשחמב אוה וליאכ דובעל ךישמה

 .יש

 הווקתה

 -הה לכ הליחתמ ןכיהמ תוארל התע ןתינ

 םיללוכ םייפקהה םיסיטרכה .תושגרת

 -וא ,לכמ בושחהו תופיו תוקזח תונוכת

₪ 
 קיבסמ ףסאנ םייתנשכ ךות

 םיגולטק ביכרהל ידכ רמוח

 םיבבש לש םרכ יבע

 .ס6אוס!ג-ה תייגולונכטל

 םולכ טעמכ - +הנכותב המו

 ולא סםיסיטרכש איה תמאה .תוילסרבינ

 -ימה םלוע ינפ תא תונשל םילוכ: תמאב

 דע םיצורמ םיבר םישנא .ינרדומה בושח

 -יא תוגרבהב קוסעל ךרוצה-יאמ קר גגה

 סיקספמ ןוויכ ,םיבר םיגרב לש תויפוסנ

 ,(המ ןמז םתוא םישפחמש ירחא) םיריעז

 תולוח תוער דועו (!טחוקסזפ) םירשגמ ןוויכ

 םישמתשמל .םיליגרה םיסיטרכה לש

 תונורתי לש םתועמשמ ,(תיזיפ) םילבגומה

 .רתוי דוע הלודג ולא

 יחתפמ ברקב תוצרמנ תלעופ תודגאתהה

 יסיטרכל תועדומ םהב ררועל ידכ תונכות

 יחתפמ לש תועדומה רשאכ .ק6א614

 אלש קר אל ,לדגת תוירלופופה תונכותה

 תכרעמה לכ תא שדחמ רידגהל ךרטצת

 -תה רדס לסח) םדומ רבחמ התאשכ ךלש

 -צת אל םג אלא (180 תוקיספ תויושגנ

 ,ךלש תרושקתה תונכות תא ןכדעל ךרט

 ךיא .סדומ תרביחש תוהזל רבכ ועדי ןה

 !סדוק הז לע ובשח אל

 תואיצלה

 הטושפ הניא תואיצמה .תווקתה ויה ולא

 -הו ,תומיאת ןבומכ אוה חתפמה .ךכ לכ

 אל ןיידע ,ליגרכ רשא ,הנכותב םג הנווכ

 םיתנכתמ) הרמוחה ישודיחב הנכדעתה

 סו: ידמ טעמכ .(...עודי הז ,טאל םידבוע

 וא ק0א1014-ל סישדח סירצומ םיאצוי

 ףסאנ םייתנשכ ךות .26א1614 םיללוכה

 יבע םיגולטק ביכרהל ידכ רמוח קיפסמ

 .ק0א1014-ה תייגולונכטל םיבבש לש סרכ

 .םולכ טעמכ - !הנכותב המו

 2.0 הסריגב 20%1018-ל רביירדה תורדגה

 ןהו 0870 גת6ַ 50086[ 5600065 תוארקנ

 01618 תרמוח ןיב הנכות תבכש תווהמ

 תא ורידגה 20₪1014-ב תודעוה .סושייל

 תרבוגה הגאדל הבוגתב 58

 .תומיאת יבגל םישמתשמ ברקב

 (608:6 00/56%) 05 | תורדגה

 -כל תשגל הנכותל תרשפאמ

 ןיבהל ילבמ 0א1014-ה סיטר

 .הרמוחה יכבנל סנכיהל וא

 -שמ (500%61 56ז%1068) 55 ?תורש

 ידי לע ,05 לע םילקמו םימיל

 -צי .קיפאה לע תועונת תחילש

 תרבחמ יבשחמ לש םיבר םסינר

 יבג לע 05/55 לולכל סינווכתמ

 רשפאל ידכ ,םהלש 8105-ה

 ."צרהו רבחיי תלוכי תא תמאב

 שרפל ןתינ יכ ררבתה סייתניב

 תונוש תורוצב תורדגהה תא

 תורדגהה ןדיעב יכ יאדכ ללכב)

 -לי ,םויכ תושרדנה תוקייודמה

 -וק רפסמ םג םיסדנהמ ודמ

 הכלה ךכו (םיטפשמל הטלוקפב םיסר

 .תומיאתה

 תויעבה

 .תויעבה וניינע אל םיברה םינרציה תא

 יכ םהימוסריפב םושרל םיכירצ ויה סה

 ואיצוה ןכלו 0א1014-ל םירצומ םהל שי

 ררבתמ .תומיאת יא - םתייעבש םירצומ

 אל םימאתמהו םירביירדה ,םיסיטרכה יכ

 -תמ אל ךכש ןוויכמ .הזל הז םימאות

 ןכש) חוראה תואמצע תנוכת תמייק

 -צל .(רחא רבד-םושל סאות אל רבד-סוש



 קר סינכהל סילוכי תרבחמ יבשחמ ינר

 סםהלש סאה חול לע דחא םאתמ בבש

 -פל סיעדוי סניא טושפ ולא םיבבש ,סויכו

 .סינושמהו סינושה סירביירדה לכל תונ

 תורדגהמ תבייחתמ הניא וז תושימג

 ושמימ םינרציה לכ אל ,ןכלו 6א0ן4

 .התוא

 קוטא-ה תנוכתב סג העיפומ היעב התוא

 םייפקהה םינקתהה בור ,סויכ .גח6ַ ץ3ץ

 רשא קסיד רביירד סע םיעיגמ ק01618-ל

 לכ ומכ 1/0 תייצמרופניא התוא תא שרוד

 לש םירביירדה ןה .רחא יפקיה ןקתה

 לש ולא ןהו

 לא יירבדייל סילגוסמ סניא ,6 68

 רבוחמ והשמ רבכ ךל שי םא .תכרעמה

 התאו ךלש אשינה בשחמב ירוטה רעשל

 ףא הצור רשא ,ק0או0%ג סיטרכ רבחמ

 -והל ךתבוחמ ,רעש ותואב שמתשהל אוה

 יפלש רבד ,ק6א1614-ה תנכותל ךכ לע עיד

 אל הנכותה .תורקל ךירצ היה אל ןונכתה

 ךכ .המצעב תאז תולגל תלגוסמ היהת

 ןקתהיי תנוכת םג םסירוביג תומ הל התמ

 ."צרהו

 ,ש6או014 יננכתמ ורזיפש תוחטבהה לכמ

 ןמ היהת (₪61 5ש9ְקקוחַפ) "המח הרמה"

 סורגל ידכ .עוציבל רתויב השקה סתסה

 תא עימטהל ךירצ ןרצי לכ ,דובעל הזל

 ךרד התואב 0018 לש הנכותה תובכש

 0316 גח0 ינרצי ינש קר סנשי סויכ .קוידב

 ,טתססחוא 760הח0108168 סהו 5006[ 58

 םע םסיקפוסמ הלש םירביירדה רשא

 לש ק0-כ05 סעו התרצותמ 8105-ה

 םירביירד תקפסמה 5ץ516חו50-ו מבי

 -בו התרצותמ 085!81-ה ךרד הלש

 וספת) טפוסורקימ לש הלעפהה תוכרעמ

 סינטק ,םירחא םסינרצי סג סנשי .(ןמש גד

 \6חוטזג ומכ (הז סוחתב תוחפל) הברהב

 ץהס6חוא

 םירמאמ 7

 13,211 ,םייעוצקמ

 ,תורבח לש םיליפורפ

 .דועו ,דועו

 תונותעה בטימ

 .םלועב תיעוצקמה

 דחא רוטילקת לע לכהו

 .הטושפ הפילשב

 םייפקיה 6614 ירזבא

 .א[וסזס

 סינושה םינרציה לכל סחייתהל סוקמב

 סיסיטרכ ינרצי ,םירביירדה לש ולאה

 -יל םיניינעה תא תחקל וטילחה סיבר

 סידחוימ םירביירד םיקפסמ םהו םסהיד

 -דל | .(6חטו6ִּמ) "םירשפאמ" סיארקנה

 יתורישל םסהלשמ תואסריג ולא םסירבייר

 -מה םע רבדל םילוכ: םה ןכלו 5

 -אמ ולא םירביירד .הרישי הרוצב סימאת

 תולקב םינקתומ תויהל םיסיטרכל םירשפ

 -שכ רכיה אלל תכבתסמ היצאוטיסה ךא

 קסאוסוג-ה ץירחל סינכהל הסנמ התא

 תא .רחא רביירד סע ףסונ סיטרכ ינשה

 תאזבו - ראתל השק תשחרתמה הגיגחה

 ,תישילשה הנוכתה לש הרופיס םייתסמ

 .המח הרמה

 חתפמ תלימ - תוריהז

 -אמ 0א1014 תייגולונכט לש תואיצמה

 -ווכה.לע םיעמושש רחאל דחוימב ,תבזכ

 ןתינ ,תאז סע .םיירשפאה תונורתיהו תונ

 -זב תאז םישוע םא ,טעמ ןוימדל ברקתהל

 .תוריה

 יסיטרכ ינרצי | ,יערא | ןורתפכ

 -פמ תרבחמ יבשחמו 4

 לש תומישר סימסר

 - אפלא וא ץסווזא 6 ,םויטנפ
 ?חצני ימ

 .חולשמ ימדו

 ...עדתש בושת ,םויב 35 ריתמב ,עדתש בושת יכ ,60אוק\ דת

 להנמ ,בשחמ תדיחי להנמ ,ל"כנמ
 ;"םיבשחמ הלוח" םתס וא,קוויש
 םיבשוח קרוי"וינב וינווא קראפב
 לע 60א\קטדפא 58167 יסדנהמ
 רכמנ רגאמה .ךלש תולאשל תובושת
 .תישדוח ןכדעתמו יתנש יונמכ
 תורש ,הכרדה ,הנקתה ללוכ ריחמה

 -ות המישרב סירצומה .םימאות סירצומ

 סיטרכ לש דחא גוסל םלוכ סימא

 גוסו סאתמ בבש לש דחא גוס ,ק0א(614

 סיבייחתמ סינרציהו ,םיתורש לש דחא

 -עב סג ולא תויומיאתלו םיגוסל דמציהל

 סיטרכ התע שוכרל ןווכתמ התא סא .דית

 בטיה קודב ,תרבחמ בשחמ וא 014

 ךל קפסי רכומהש ינפל םולכ הנקת לאו

 אוהש רצומה יכ ךל האריו המישרה תא

 .הב לולכ רכומ

 ריבס םייוניש וליא
 ?בורקב הארתש

 השק התע םסידבוע 50101 תודגאתהב

 איה היעבה .תויביס 32 ץורעל תורדגה לע

 אל ולא ןכש תומדוקה תורדגהל תומיאת

 ספ יבחורו הקופת סע שומישל וננכות

 סיסדנהמ .הרמוחה ןוויכמ דוחייב ,ולאכ

 68 וקיפסי סאה לודג קפס סיליטמ םיבר

 ספה בחורב לפטל ידכ םימייקה םסיניפה

 -המ קלח םיבשוח ,ךכש ןוויכ .שורדה

 תא שדחמ ןנכתל שי יכ תודגאתהב םירבח

 ובש םיניפה רפסמו םירוביחה ירח

 קלח | .(םיניפ 120-ל וא 88-ל ןכדעל)

 ,םימייקה םיניפה 68 יכ סינעוט ןיידע

 סג יכ םירמוא תודגאתהב .וקיפסי

 רמשית ,םיניפה רפסמ תא ולידגי םא

 .תמדוקה היצרוגיפנוקל תומיאתה

 .הארנו היחנ

 ולחה ,הביבסה תוכיא תנש ,הנשה

 -יש לע תוניצרב תודגאתהב בושחל

 לנקתה ,התעל ןוכנ .קפסהב ןוכסיח ילוק

 ואצי ךא 12צ וא 5צ לע םידבוע 014

 סידבועה 6א101ג-ל םיבר םיבבש הנשה

 .3צ לע

 -למ תלהנתמ הבחרהה ירח הבוג אשונב

 ךדיצמ תובייחתה לכ אלל עיגנו לצלצ
 .ונדיצמ ךויח םעו

 רועיז
 עדימ תוכועמ רועיז

 .ןג-תמר 29 הריציה 'חר
 ,03-7519056 :לט
 .03-7513827 :סקפ
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 םייפקיה 6610 ירזנא

 תונונתו םירצומ רהבמ ק4|!60806יפ'טרנ 4
 ססאוסוה :תספטסד5פ גאס -םהדטתשפ

 םיחיעק םיקפיד

 ד 01 קוס ה 0 זו 6
 חטחו טז 08 טפזפוסח (ק0 ₪6ה0ח 8.0)

 !חז60ז8| 0006171! 2 709 דפו |85 0 428 1-08 206

 1חז6ז8| 0065 1709 קזסקזוסזפץ 6850|₪6 0 ו 1000 20

 ת\וגאזסז \וא| -105-ווו 07))\1 דמו! 6856|86 0 18 055 206

 \ווחו6זסז /ק427 165 דעו! 6856|86 0 428 1-09 208

 \או/חופזסז \וק8פ7 65)|"1 קוס 8859!6 0 (:ןו] 09 205

 דס5תופ \חזפזחה| |05 9 1208 -- 6

 דקו 01 ק6סאוסוה 00 ב קוס
 תטחו טז |56 שזפוסח 00

 סע 16008 0508 0006 5051 000086 6 "= 0 דו 610050 20 00/0 50 508 9
 500%61 507/8) |/0 07601 0870 0300 0 דע | 16/6850 0 9 2 5

 רש ה הי יי ןוהכז יטיטהכ הרי בי מ הטמ8
 וו ב 01 קוו 03 זץ קזוס6 וז סח שו
 הטחוטסז 106 טפזפוסח וו, 286 חו, 6

(5800705) (5660065) 

 \סזוס8ח \,/!וסז05ץ516ח5 21/8 ץ|35ח 6 )1 דס | 6858|₪6 0 8 3 א/ א/

 הו זוס8ח [/וסז05ץ5ז8ח05 208 50 0 ו א דצש6 | 0850|₪6 0 28 208 א/ א/

 8008 568 015% (5ה)) |58 דו 6/0856 0 28 020 433 15

 תכפסה ₪ 630 (5\) 800-922-89ו1 דע | 60850 0 28 0 400 145

 תוזפסהו 218 5ח| 0 800-297-1601 6 6 דצס6 | |85 0 28 55 47 156

 וגו ת/ כטה| 031167 5/0 |: ו 71 דו 520 28 55 246 137

 1/ו/ופטסופתו 218 70/01 5811 !שופחוס לש 0 0 דש | 6/6856 0 28 255 א א/8

 ק30850ח/6 4 86 58 0 6 דץ | 0 48 1.000 46 |33

 וחוק! ד 66ח 00 ₪951 58 20 8 8856|6 0 ופ 55 241 139

 וחוק ד 66 תחסו סט 70588 5 90 ד 50 0 28 2 47 100

 518 \וסטו|הז ד66חתס!סָחו65 28 58 60 1 דע | 66856 0 28 1209 9 2

 חו הזז וסט! הז ד 6סתחס0/85 41018 135 0 21 ד 6/6856 0 28 5 א א/א

 508% 507 ז|55ח 0 )00 דס | 0 58 55 12 207

 דק 0 קו יו זו תעטז886 60/שח- | 8898
 תטתו פז 100 טפזפוסח (8א 50606 (פק5) 10860 1/חו6 (חווח- וו חוו:

(5600065 (5800068 :185 

 חח 01/01 ד05חופ8 1ץקס !//16ז0חה 8% !/007 9 קס 500 670 65 55 וי

 הַחו8 01/01 דיק || 8% 006 78 דס || 085|6 0 160 05 1-6 ו:

 ספא ₪3/ףח 52800 0818 ז8א 006 79 דס | 6/8850 0 1/0 109 13 14

 ו 733 דס || |59 0 0 ב 13 וו

 818 ₪866 ₪000 3 דע |\ 8856|₪6 0 0 1-9 1538 15

 =כפסח | 4 [: ו ומ: דפ 20 11,400 א 11 14

 148705 0 קזוחה 14.4 =10זח8 0067 ל א "ו ב 10 בשש 13 1=-0

 8785 0קזוה8 14.4 !חז6זח8| 006 ₪ ---- -- 110 -- 133 19

 8צ65 0קזוח8 14.4 0010 1-17 דו || 66856 0 80 1008 139 ו

 וחזפ] 01/01 8006 4 73 דס || 00 10 109 16 105

 30 9624 וסט [:ו ו דצס6|| |50 0 0 199 "00 1

 004 2 דס || 356 0 0 אי 11 6

 קו801/08| זוכת 6815 0730100 4 ו ול דס || 616858 0 1/0 1-9 158 110

 פחה !/ו00ט8ז 166חח0/0ַחו65 61 4 [: ווא שא | דס || 8/0856 0 100 99 1-0 7

 דסא סז1414 0וז601600ה601 0818 [8א 006 6 7 5 דק 0 10 ב ה 08=1

 א/--אסז 3קפוו680/6 16 קז0001 35 ₪01 601,016 וז זו

 () [סז ססחופ הוס  ש 876 זקס דחה 56166160 וה [סזחזוסה 3 01 זו

2 

 69 וא 165160 זחס 506%61 5688) |/0 06011 0970 3081 וה סח טחסזוסח עוזח 1תס 15785 0קזוחח8 14.4 3168 /1006חו [ם610/)
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 ןוכנה סוסה לע רמהל
 תרוטקטיכרא תא תיתשת וילע םינותנ דסמ תריחב

 רתוי המוד איה .רומיה הניא ךנוגריאב ₪1ותאד/תאצ א

 תויחל ךרטצת וישכע ךלש הטלחהה םע .תילותק הנותחל

 תרבח .ןוכנה דסמב רוחבל ךכ לכ בושח ןכלו - תוכורא םינש

 הכ הטלחהב ךל רוזעל הצור סאאטפדטה אם550ו1 ץועיה

 םילהנמ תואמ ולאשנ וב ריקחת הכרע איה ךכ םשלו הבושח

 םיקסעה תרמצמ םיריכב

 תיאקירמאה

 הלאש ("'םסחדטאמ 1000")

 דסמ הטא לע" :הטושפ

 ןוגריאה ססבתי םינותנ

 תרוטקטיכרא םושיב ךלש

 ייסודה מח

 .ףרגב תועיפומ תובושתה

 !עתפומ

 !חוסחוווא = |חז65 | םירחא

 ה
 5/0885 006 א

 6383324 .לט .א"ת 12 רגסמה 'חר ןליח תיב

 תורבח לכ וכרעש םירקסב ולבקתה תומוד תואצות .אל ונחנא

 פס, 6ה0דאשא 88558014 :תוכילומה ץועיהו רקחמה

 ד אסופה, אמא 00

 .שוטד ג 6סטק-ו אמו 50 5

 !םיטרפב ןיינועמ

 םיגדהלו םיאלמה תוחודה תא ךל תוארהל חמשנ .תויעב ןיא

 5צ855-ש ךכל תוביסה תא

 רתויב חוטבה רומיהה איה

 תביבסל | םינות) ידסמב

 ו ואדם

 םוחת ,םכט יייע קווש

 תויגולונכטו הנכות ירצומ

 .יאני הרעי ,3-5483652 .לט

1 
\ \ \ 

= 

 עדילא



4 

 המח

 .תניינעמ

0 

 יכ םיענכושמ

 (יהבוגו) ילדג

 1, 11, םיגוסמ סיצירחה

 -יה לכל םיקיפסמ |[

 -יס ןיא .םיירשפאה סימוש

 ולבקי הבורקה הנשב יכ יוכ

 ירח הבוגל ףיסוהל העצהה תא

 תורהצה הבישוט תא .מ"מ 16 לש

 -רה ירח הגיצה הרבחה .ורצע אל ולא

 תרבחמה בשחמב מ"מ 16 הבוגב הבח

 ישנא לש םסעכ תורמל .14500 התרצותמ

 -מה הלודג תינרצי איה הבישוט ,6א614

 דחוימב ,קוש יכלהמ ביתכהל תלגוס

 לש סיבר סינרצי .תרבחמה יבשחמ חטשב

 -תמ וא וננכית םימדומו םיחישק םיקסיד

 -פל ידכ ,הז לדוגל םירצומ ןנכתל םסינווכ

 .הבישוט לש בחרה םסישמתשמה להקל תונ

 תלוביק סינרציל רשפאמ לדגומה הבוגה

 התיה תירקיעה הנווכה ךא ,הלודג רתוי

 יעקת תונבל םסימדומ ינרצייל רשפאל

 -חל סוקמב תרבחמה יבשחמ ךותב 1

 ךרדבו ןבצעמ ,סשוגמ ינוציח םאתמל סרב

 -מה סע לויטב דוביאל תכלל היטנ םג ללכ

 -הו בוט יכ ואר תורחא תורבח .בשח

 -גו תכלוה מיימ 16 ,הז לדוגל תוירלופופ

 טרדנטס הנשה עבקי יכ הארנ יכ דע ,הלד

 .וטקפ-הד

 הזיא .דובעל הזל סורגל לוכי התאש חיננ

 יל עיצהל 01018 הלוכי רשוא לש גוס

 ריהז רקחמ ךכ םסשל תושעל ךילע !סויכ

 -הה .םוי ידמ הנתשמ הבושתהש סושמ

 םייוניש וא שדח רצומ לע הזירכמ תודגאת

 .עובש לכ טעמכ תורדגהב סינטק

 ומכ) םיינחלוש םיבשחמ ועיפוה הנורחאל

 -רה יצירחב סה ףא םידייוצמה (5

 -רא ,ק6א1014-ל ףסונב .ק6א1014-ל הבח

 מאס -) םיסיטרכה תפלחה תרוטקטיכ

 הננכותש (םאסהההק6ה0]ס 62876 גזוז

 םיטרדנטס איה ףא העבק לטניא ידי לע

 -הב .םייפקה םינקתה יסיטרכ רוביחל

 לטניא סע התע סידבוע 001018 תודגאת

 -יה .ולאה םיטרדנטסה ינש תא דחאל ידכ

 -לו רבחליי איה םא64 לש תירקיעה תלוכ

 דואמ הב םיניינועמ רומאכש הנוכת ,ייצור

 .ץ01014-ב

 רחשה ונל ןפוצע המ

 -קב הנתשי 20101 יסיטרכ לש ןוויכה

 -וש אסש א(66ו9-בו מביב םיסדנהמ .בור

 תא לצנל ידכ תוטיש רופיש לע התע סידק

 לע 605" ,אמגודכ .ק6א1614-ה תייגולונכט
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 םייפקיה 68614 ירזבא

 קייודמ טווינל סושיי ,ייתרבחמ בשחמ

 שמתשמה ,(םוקימ תאיגש ימ 10-30)

 לע תטלשנה תילבולגה סוקימה תכרעמב

 םייונישה .תרבחמ בשחממ ,םיניוול ידי

 -הו לוק יסיטרכ תסינכ םסג ויהי םילודגה

 -חה בור .םיעצומה תונורכזה יחפנ תלדג

 תכורעתב סישדח םירצומ וגיצ: תורב

 תנווכתמ 1994 ףוס דע .הבורקה 60006א

 סיטרכ קושל איצוהל אסש 160 תרבח

 .400א18 ןוסחיא חפנב ןורכיז

 תובשויה תונכות אוה ןודינש רחא סושיי

 תא שממל ידכ 80א1 ןורכיז יבבש יבג לע

₪ 
 םא םיטבלת%מה ולאל

 םויה רבכ טנכיהל

 הבושתה ,וז היגולונכטל

 ופ6  םויה רבכש םושפמ ,ןכ איה

 קר איה רחמו ,תלעוב איה

 רתוי בוט לעבת

 -כה לע .(א]פ) ייסוקמב עוציבייה תלוכי

 ,אא| תונורכזו 80% תונורכז ויהי סיטר

 בכועמ הז סושיי .תינכותל םיצבק וליכיש

 ןורכיזה יסיטרכ לש רקויה ללגב רקיעב

 -וימה םיצוחב ךרוצהו 201614 טרדנטסב

 -מה תורבחהמ תונכותה תצפהל סידח

 לע התע םידקוש סיסדנהמ .ןתוא תוחתפ

 -הו 201014 יקיפא ןיב תוירושיק חותיפ

 .ק6| ימוקמה קיפא

 יסיטרכ לע םיירשפאה םימושייה ,ןכ סא

 -מה ןוימד ידי לע קר םילבגומ 6014

 -ית 20א1014 תייגולונכט .(ותלוכיו) סדנה

 לע תובר עיפשתו בר ןמז דוע ונמיע ראש

 -זמ םיעיקשמ .םיאשינה םיבשחמה קוש

 תוכהל ידכ הנש ידמ םיבר סינוילמ םימיר

 שרגמב םינקחשה .סח ודועב לזרבה תא

 טלויה ומכ םילודג סהיניב שי .םיבר

 -או 6זפגווח ,לווסקמ ,מבי ,לטניא ,דרקפ

 ומכ סיזירזו םינטק שיו ,טפוסורקימ וליפ

 5טתסנפ6, שש | א[60וג, |[ א[

 .500%61 00 תו וטחו0811005-ו 2

 סויה רבכ סנכיהל םא סיטבלתמה ולאל

 סושמ ,ןכ איה הבושתה ,וז היגולונכטל

 לעפת קר רחמו ,תלעופ איה סויה רבכש

 סופתל איה הלודגה המכוחהו ,בוט רתוי

 .הילעה תליחתב לגה תא

 תוינקל םיאצוי

 -רכ גישהל וניסינ ,06 א46421א5-ב

 ויה תואצותה .ןתינה לככ םיבר םיסיט

 -הו םיסיטרכ 32-ל ונעגה .טעמ תובזכאמ

 -עב 20 תודבעמב ₪6ח60חו8זא ינחבמ ונצר

 57 קסש6זםא6שס 4/2585. יבשחמ תרז

 - מבי לש הידמיטלומה בשחמ ,95

 אפס בשחמ | ,ךתוהאקב66שא 65

 -מה בשחמו ז)!וז811ז6 688 6

 746006 הבישוט לש תרבח

 םילמדומ

 ןיב דואמ ץופנ סושיי אוה סימדומ

 -חמ יבשחמ ינרצי .ק6-ה יסיטרכ

 -פה םדומה תא וקליס םיבר תרב

 .םסאו61ג הבחרה ץירח תבוטל ימינ

 73% | םיספות 0101 ימדומ

 ינותנ יפל םיאשינה םימדומה קושמ

 -יה לש םימדומ 13 ונלביק

 787, קגזג0ץתש, :סיאבה סינרצ

 165. 1הז6], 16280672, ]

 הלוכי אל גאוְד .דיקא-ו 5

 התיה הלוכי סדומה תא ונל חולשל

 -יב תא וניאר ךא ,ןמזוב 4%

 -חתה לש 9.6075 סקפ/סדומה יעוצ

 .הרב

 -וע ,וניארש ץ6-ל םימדומה יסיטרכ בור

 לדוגל ונתית לא .14.4אס05 תוריהמב סידב

 -ומ ,םכתוא תועטהל סיסיטרכה לש ריעזה

 -גה סהיחאמ סיתיעל סיבוט ולא סימד

 םיללוכ שפחל שיש םירבד .םהמ םילוד

 לולכתש) תשבוגמו המיאתמ הנכות תליבח

 חווט תכורא תוירחא ,(סקפ תנכות םג

 -יהו ,(םינש 5-ל תוירחא יבתכ םג וניאר)

 םימדומ .ירלולס ןופלטל רשקתהל תלוכ

 ירלולס ןופלטל רבחתהל םילוכיה ,ולאכ

 ןויליגב הבתכ האר ,דואמ הבושח הנוכת)

 םה (לארשי 76 א4642]אם לש 1

 , 07627 קגזג6עה6 לש 666ק!ת1סטסמ 6

 - 1981000 1-ו 866 לש 0קוחוג םדומ

 ןוכסיחה תויורשפא לע םג לכתסהל בושח

 יבצמ ינש םבורל .םימדומה לש קפסהב

 -ולש סע הלאכ שי ,תוחפל קפסה תכירצ

 -הב ןוכסיח בצמ ילב הלאכ םסג שי ךא ,הש

 .ללכ קפס

 -וקמ דויצ ינרצייל רכמי* 1ח61! לש סדומה

 .לטניא ידי לע דרפנב קוושיו (סםאו) יר

 אל תילוק תלוכי ללוכ 138066 ג[ םדומ

 -לנה בשחמב שמתשהל ןתינש ךכ ,תלטובמ



 םאו ,תינורטקלא הריכזמכ םג ךלש אש

 וב ייירחא בוקע" תורשב שמתשמ התא

 אשינה ןופלטל ךתיבמ תונווקמ תוחישה

 םימדומה .סוקמ לכב הסוכמ התא ,ךלש

 או6ק80072 לש

 תימינפ םייונב 81-11 ירבחמ סע ועיגה

 דרומהו שדחה הבחרהה ץירח תא ולצינ)

 .(הבישוט לש

 ינמו ונמשר ,ונכרעש םיעוציבה ינחבמב

 -וממ ונישעו םירקמ השולשב הדיריו הילע

 -דב סינתשמ םירצומה לש םסהיריחמ .עצ

 תלהנתמו םסויל סוימ טעמכ תויטמר

 ךכ ,רתוי דירוי ימ תורחת שממ חטשב

 ןויליגב רבכש ,םיריחמ ןייצל אל ונטלחהש

 .תועמשמ ירסח ויהי אבה

 חשוב (סתותוטח1681/005-1

 םינותנ ןופחיא

 ולאמ הרשע .ןורכיז יסיטרכ 13 םג ונקדב

 השולשהו יטטס ןורכיז יבבשב ושמתשה

 קובהה תייגולונכטב ושמתשה סירחאה

 -קב םיסיטרכה ןיב סילדבהה .(=1.58)

 םייתואיצמו םייטרואת םה וז הירוגט

 תייגולונכטל ,תיטרואת הניחבמ .דחאכ

 -ווה 58או-ה ינפ לע סיבר תונורתי קזבה

 תללוסל הקוקו הניאו רתוי הלוז איה קית

 -יז סיטרכ קר ,לעופב .סיטרכה לע םסויתיל

 ,5טחסופא לש ,ונלביקש דחא קזבה ןורכ

 .ונלש תוכרעמה סע רשקתל לגוסמ היה

 רתויב םילקה םה ולא ןורכיז יסיטרכ

 ןיבמ רתויב םילכסתמה סג ךא שומישל

 -וד םניאש ןוויכמ .ץ6א161ג-ה יסיטרכ

 סהש וא ,הרוצת תעיבקל רביירד לכ סישר

 לכב ךל .אלש וא ,ךלש תכרעמה סע ודבעי

 סוחת .ברעתהל וא תושעל המ ןיא הרקמ

 היה ונקדבש םיסיטרכה לש ןורכיזה יחפנ

 ומכ תורבחלש תורמל ,5א18-ל 1א18 ןיב

 םירמאממ 7

 13,211 ,םייעוצקמ

 ,תורבח לש םיליפורפ

 .דועו ,דועו

 תונותעה בטימ

 .םלועב תיעוצקמה

 דחא רוטילקת לע לכהו

 .הטושפ הפילשב

 םייפקיה 6618 ירזבא

 -יז יחפנ םע םיסיטרכ התע שי 5טח וא

 -אל הזירכה קסידנס) הברהב סילודג ןורכ

 -ומה 40א/8 ןורכיז חפנב סיטרכ לע הנורח

 הסיחד תנכות תרזעב 80א18-ל לפכ

 .(הרבחה ידי לע.תקפוסמה

 -שמ רשאכ .ריחמה איה תירקיעה היעבה

 וא ימניד ןורכיז ,קזבה ןורכיזב םישמת

 ראשנ םיסיטרכה לע ןורכיזה ריחמ ,יטטס

 יפ ,טייב-הגמ לכל רלוד 100 -ה תוביבסב

 הנשב .(!) חישק קסידב תויולעהמ 0

 , ץ0א16184 תיגולונכט לכב ומכ ,הבורקה

 היהי אל אוה ךא ,הטמ יפלכ יוניש היהי

 םיקסידה לש סהיריחמש סג המ ,יטסרד

 .רתוי וליפא ילוא ,ודריי םיחישקה

 רתויב םחה אשונה איה קפסה תכירצ

 סידבוע קזבה ןורכיז יסיטרכ .סויכ

 .בר קפסה םסיכרוצו 12צ לע (םייתניב)

 הזירכה 5וווטסח 5וסז486 1600ח010ַאְע תרבח

 ויהיש םינושארה סיסיטרכה לע הנורחאל

 -רכ וניאר אל דוע ונא .3.3צ-ב סילעפומ

 -ימ ןונגנמב תשמתשמ הרבחה .הזכ סיט

 -כה לע חתמה יליפכמל (ךטחחס|וחק) והנ

 סיטר

 תוקידב ויה םיסיטרכל ושענש תוקידבה

 אווסזספ0₪ לש \בוקל הביתכ/האירק ינמז

 לש היה רתויב ריהמה סיטרכה וס

 סילדבהה ךא 5וחוק!6 160תח0!8ַ0ע תרבח

 -נכ ,םייתועמשמ ויה אל סיסיטרכה ןיב

 וא תוחפ םישמתשמ סלוכש ללגב האר

 בושח .םיצופנ ןורכיז יביכר םתואב רתוי

 לש קזבהה ןורכיז סיטרכ יכ ןייצל

 תוינש 3-ב הכומנה האצות גישה 5טחוצ%

 תמועל (הקידב תוקד 4-ל סחיב) דבלב

 הברה ךרוצו לוז רתוי אוה ךא ,םירחאה

 .קפסה תוחפ

 -טק םיחישק םיקסיד השימח סג ונלביק

 לש דחא יתרדס קשממ םסאתמו םסינ

 .תולשמ ימדו

 םיחישקה | םיקסידה ה

 אווחופוסז -\ [תוטקזב| 6זוקוטז5|4, א1גא10ז-מ

 -ילרד םע ועיגה ולא םיסיטרכ .טטזוקטז

 -חמ לש המישרו םימיאתמ סירב

 םסימיאתמ סהש תרבחמ יבש

 ו תרבחל .םהל

 קסיד | סיטרכ | וקוו]

 -מה 6א1601 חישק

 -מל דחוימב ןנכות

 ןוסקנפה בשח

 . 4ק לש הוה 800%

 -ידל הכרענש הניחבה

 ,םיחישקה םיקס

 -רה ,םופא אזןוא 0

 -וד תואצות התא

 (תובוטו) תומ

 .םיקסידה | לכל

 קשממה סיטרכ תא

 50086 לש יתרדסה

 רוביח ידי לע ונקדב

 -תב .וילא 14.4א סדומ

 אסא וגיצה ע0 םאקס תכורע

 לוק יסיטרכ מביו או

 .ק0א1014-ל

 ועיגה

 תיטקפמוק תרושקת

 לע הלועה תוירלופופה .ענמנ יתלב היה הז

 -ישב תרבחמ לדוגב 26 יבשחמ לש היתודג

 -תמ רובע גשגשמ קוש ורצי מיתר םע בול

 בשחמ תא רבחל תורשפאה .תותשר ימא

 לכל וא דרשמל תרושקתב ךלש תרבחמה

 -סע לוהינב תיטרדנטס התייהנ רחא סוקמ

 רוביח עצבל הדיחיה תורשפאה ,סעפ .םיק

 רבחתהש ינוציח ןקתה ךרד התיה הז

 .בטיה דקפית אל רשא !יליבקמה רעשל

 -תא מ"תר ימאתמ לש האנ לובי ונלביק

 םיבשחמה תרבח תמאב יהימ
 עדוי 60א\קטדזא 5007 ?םלועב הלודגה

 להנמ ,בשחמ תדיחי להנמ ,ל"כנמ
 ;"םיבשחמ הלוח" םתס וא,קוויש
 םיבשוח קרוי"וינב וינווא קראפב
 לע 60אוץטדפח 551161 יסדנהמ
 רכמנ רגאמה .ךלש תולאשל תובושת

 .תישדוח ןכדעתמו יתנש יונמכ
 תורש ,הכרדה ,הנקתה ללוכ ריחמה

 ךדיצמ תובייחתה לכ אלל עיגנו לצלצ
 .ונדיצמ ךויח םעו

 רועיז
 עדימ תוכועמ רועיז

 .ןג-תמר 29 הריציה 'חר
 ,03-7519056 :לט
 .03-7513827 :סקפ

 ...עדתש בושח ,םויב 35 ריתמב ,עדתש בושח יכ ,60אוץ דף
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 טרדנטסב ןומיסא תעבט וא | טנר

 םיירקיעה םילוקישה יכ ררבתמ .6 14

 -יבה סניא ק0א1618 מייתר סאתמ תריחבב

 תולק ,ריחמה אלא תומיאתה וא םיעוצ

 -תמ 15 ונחב .תינכטה הכימתהו שומישה

 -יסא תעבט ימאתמ העבראו טנרתא ימא

 .ירוקמ דויצ ינרצי ןווגממ ,ןומ

 -כה ןיב סינטק סיעוציב ילדבה ונאצמ

 ןרצייל ,ריחמל רשק אלל ,םינושה םיסיטר

 היעב התווה אל תומיאת סג .קוושמל וא

 תודיחיה תומיאתה תויעב .םירקמה בורב

 מבי יבשחמ לש בולישב ויה ולבקתהש

 לש טנרתא מ"תר סאתמו דחוהאקג6 6

 אסא 8

 סירקמב ,וניתוקידב תא ונצרה רשאכ

 -כה ןיב םסיעוציב ילדבה ויה אל םסיבר

 -מל ףסונב ,םיסיטרכהמ המכל .םיסיטר

 םג ויה ,םיהזה םיעוציבלו המודה האר

 -אנ ,ןכל .ןיינעמו רזומ .םיהז שומיש ירפס

 'מאתלמ .םי'עוציב תאוושה

 רז

 הוקס קסז 50000000 05 10 15 20 25 30 35 48 5
100% 6 

 יב 3
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 םייפקיה 00018 ירזבא

 לע לכתסהלו םיסיטרכה תא חותפל ונצל

 -בה אוצמל ךירצ .םהלש םיבבשה טס

 -בש טנרתאה יסיטרכ 15 ןיבמ !אל ,םילד

 -וקמ דויצ ינרצי לש ויה השולש קר ,ונקד

 ושמתשה םיקפסהמ העשת .(סםאו) יר

 ידי לע וננכותש םיסיטרכב

 יד: לע קווישל ורשואו ,56תווססה0טסוסז

 ע-ווחא 5ץוצוטחפ ,םינרצי השולש .מבי

 ושמתשה 11חא8ע5-ו 400וז0ת 1667000108ץ,

 תרבח .ם-1וחא ידי לע וננכותש סיסיטרכב

 סיטרכה תא תחתפמו תרציימ אוזטסחו

 -יגב תושמתשמ זאסש א160ו8-ו 506%6( ,הלש

 .זאגווסחב| ןונכת לש תדחוימ הסר

 לע וא וננכות םיסיטרכה לכ לש םיבבשה

 -וור התשע) אצגווסחּב| 56חווססח0טסוסז ידי

 -קב .=ט]וופט ידי לע וא (קסעהמ סיאנ סיח

 רשא קושל סיטרכ לטניא םג איצות בור

 -כה .הלש חיטבמ סםיבבש טס לע ססבתי

 -שמ םש-1ווחא-ו אגווסהג| ,מבי לש םיסיטר

 וו[

 =םדוומחאמד הפקד 5

 608115 קס 500 25 וכ ופ 27 25 30 35 17 5

 | ומ 1016, 512-פ

0 

 סקס 001 -0ו

6 8866 0818 

 וגה זז

 22 ואו (ותסזחסז 03

 22 ו

 21 אצ( 66חוטפ

 15 1 וח%5+5 זו

 209 אוָחו6ה/ ו ותסזחסז 03

 22 1 וסחהו !ח!0/0ז

 201 אסא 08

 טז 0318 ו

0 

 1ח035:000780 ו

 או

 אוזססחו 206461 א03ק16ז*

 300 זוהו וחא |וו*

 | אופ ו 0

 ו
 27 סקס 61-80

 28 הוה 0

 20 ינו וצו

 2.8 18 ותת

 28 !חז6וווססחוו

 221 ו

 210 1וח5ל5 ותו

 27 3 וה

 20 ל טווסחהו 0

008 6 27 

 29 קוזס

0 24 

 28 ה

 207 או ה

 31 אוזססוח 06401 091017

 222 300 (וזוסז| וחא וו

0 

 אוז 06461 03101 (ק)

 ו

 ו ]

 ב אוסה 1

 הז

 אוזססח-ו אגסחג| לש םיבבשב סישמת

 יסיטרכ תעברא לכ .םטנוופט לשב תשמתשמ

 ידי לע וקוושו וננכות ולא ןומיסא-תעבט

 .מבי

 ?םידבוע םה המ םע

 סיאשונה דחא התיה תומיאתש ןוויכמ

 ונחב ,ם6א101ג תייגולונכטב סייזכרמה

 תרבחמ יבשחמ העבראב סיסיטרכה תא

 הבחרה יצירח לש סינוש סיגוס סע ,סינוש

 קסואטזםא6ס 4/33 :םהו [[ גוסמ 604

 ,מבי לש 7206 ךתוחאקג6 ,457 לש

 -וט לש 74600-ו אם6 לש |וזג1וו6ט 0

 רקבב תושמתשמ אפ0 ןהו 457 ןה .הביש

 תשמתשמ הבישוטו לטניא לש 0614

 -עש תוקידבה בורב .רקב לש רחא גוסב

 -וט רתוי םיעוציב וארה םיסיטרכה ,ונכר

 לש דחוחאק46-ב ונקתוה רשאכ רשאמ סיב

 ק606| תשר

 וספא 6

 זמ

 דו דק-ק0ו/וסו/

 א ו

 וס 0318 ?0!0)

 מוס

00 

 ו

 יויו
 וו וחוה וז

 חז/\וססחה דק-ק01/!0/

 שש 6

 זס 038

0 

 דוס הב סמ

 >וזססוה 0190/1080

 אוזססהו 006461 409101

 3007 61/06 וח |!"

 אונס 0691 43166 (?ק0)

 ו

 דאו
 אווסמומ קס6א0ז 08016 (577)

 תוזססחו סט 61 09

3 
 קסום 0



 הלוע ךסמה צל
 הגוצת יבצמ 9-ב םירטמרפ 108 דע ₪

 תילטיגידה הטילשה תכרעמב םייונב
 (דבעמ לע תססובמש)
 8514/, 5שסשח 64, /64-ל תומיאת
 ₪ וסא=ה =םשש 1204 א 8
 אסא ואדשהו 4050 וסס5

 ,הלעפהל חונו לק ,ימדק הרקב חול ₪
 אשוסס= לכ לש ןוויכ רשפאמ

 םירטמרפה 108 לכ תונכיתל תורשפא ₪
 ץורע תועצמאב הגוצתה יבצמ 9-ב
6 

 רדתב תיטמוטוא הטילש ₪
 הטדסאגדוס -חשסטםאסצ
 סאד חס(

 לכב שמשמ דיחא חול - הלק הקוזחת ₪
 חתפנ ירוחאה חתפה .הרדיסה ימגד
 סומע וניא רוטינומה םינפו תולקב
 .םיבר םילבכב

( ₪ 60 

 וא 25, 0.28 חוחו סווסח, 14-וחסח
 חסה-ם|8ז6, 30-38 672 -[ז60, 1024 א8

 א 0050 463, 0.28 חוזה כווסח, 15-וחסה
 חסח-ָףופז6, 30-64 2 ₪-וז60, 1280 א 4

 חוהאוחוטחו ז850!ט1וסח. חסה -וחו6ז!8060 חו 8אוחוטחו ז650!ט1וסח.
  אוו6 056 א 36, 0.28 חוו קווסח, 14-וחסח א וש 056 א 5, 0.26 חורחה סווסח וז 0ץחהחווס
 תסח-ט|8ז6, 30-57 6712 1-60, 1024 א 8 1005, 17-וחסה חסח-ו976, 8!1| 50766ח 30-64 2

 חסה -וח!0ז18060 חו 8אוחוטחו ז850!ט1וסח. [-וז80, 1280 א 1024 חסח-וח16ז!8060 חו8אותןטחה
 650וטווסח. ₪

 ב ודב
 מ"עב ינכט עדימ דגיל
 49511 הוקת חתפ ,הירא תירק 17 לעפא 'חר
 03-9243132 .סקפ ,03-9243555 .לט

739 
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 םייפקיה 900/61 ירזבא

 'מאתלמ .םיעוציב תאוושה 4

 ו

 ו ף 80115 קסז 00

 יו ₪ (סשז)

 ם-+וחא 00-650ד (513ח0310)

 18% םותסזחה| 03019 (טטז51]

 !₪ םוווסזחפז 300161 (51900370)

 6461 =/\ (סשו51)

 506% ג [(51300810]

 >ווססחו 0/80110870 (סשו51)

 >יזטסחה 070010870 (51800310)
 3001 [ ותו וא |וו* 3

 ם-1וחא -

 ם-5והא 05-650ז (51800210)

 181 םוווסזתס] 0900161 (טטז51]

 18% םוחסזהז 3010 (51800310)
 1 ₪ (טטזפו)

 סו ה (51500316)

 . אוסה 0160/0576 (סווז51)

 אוזססזה 6760/10970 [51900310)

 300 1ת11וח% \!!* (פשז5ו)

 300 1671 וחא |!!* (51300376)

 א6 הסה טד 5

 ו

 | 18 1:18, 1,024-פ

 ואו דסג6ה חח 33161

 וסת דס 6ה-חָה 09

 ?\ז 8838 6

 ךתסוהה5-00ה796 10%6ה חה

 ב06 06%061 הוחָחתַסס"

 3006 !5ג חוה

 ופו דסא6ה חחח הז

 אובמה טז

 ?זש 038 6

 ךחסזהה5-00ח786 10%9ח חה

 18076 061 ומ

 ןפ 15 תו

 ואו דס%6ה חוה 03

 חו דה הוחַה

 6 03ה 6

 דתסזח 85-0007860 10%0ה וחָח

"0000 001 1300 

 1300 15 חחח
 יב וז

 א5א-הוא6ש הסה לד ₪5: סטויפ+ חוס6 עפ. החי 6

 ו 1 ו 1 /1 אי 0[ עי י) -

 | 18 ₪/6, 1,024-טע16 01006 26[0 =

 וו דס*6ה הוה הטכקו6ז (סטו5ז)

 ו דס<6ה חחח 4030101 (51000370)

 דווסזחה5-000780 10%6ה חחָח (טטו51)

 דתפחהה5-00ח186 10%6ה חח [51ה00010]

 1/1506 15 תוחףחס06 * (םז5ו)

 ו

 1/0006 706% 0000 (טטז51)
 8006 000% 61 תוחמה 6 1070

 וטו ד6%6ה חחח 309101 (טט5ז)

 181 דסא6ה חוחָה 4030101 (5180030)

 .ךווסחוה5-00ח186 10%6ה וה (סטוו)
 דחפחוב5:000186 10%6ה חח [51800070)

 5006 15/3 חוחף0000* (טשו51)

 ו ]

 19006 06% תוחחח000 * (טטז51)

 ו6 06861 תוחףח006* (51800810)

 181.1 ךס+6ה ₪תָח 4037161 (םשז51)

 18% ד6%6ה חה 3090161 (51800810]

 דחסחו35-00ה180 70%6ה וה [טזפו] 5

 דווסוחה5-000780 10560 חח (51300870) 2

 ו ד 7

 1/50ח6 5 חוחסח068* (51800310] 37

 1/3006 00% תוחמת006* (טטז51) כ]

 1/3006 00601 חף 60 51800 370) 13
 ו . וו
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 תוכד =ח5: טטויפז 006 צץ

 ק60006! תשרד

 ןה6ףבסוופ קסז5060ה0 [> 00 05 10 15 20 25 30 35 40 5

 | דה זפ, 64-סץז6 100% 6
 ם-(וח< 05-6501 (םזצז)

 הא !ו!* (סז5ז)

 1וחא ||! * 5030

 ם-שוח< 06-6501 (סטזפז)

 0-5וח% 05-650ז ( 20

 18 םותסזחסז 0318 (טטז5ז) 24

 !81/ םותסזחסו 28

 506%91 = (סו51) 1%
24 (51300870) ₪ 506% 

 וה 016071030 (טטז5ז) 1%

]51300916( 207 

27 

22 

 16080115 קפז 5060ה0 ₪

 | 188 4:16, 64-טץ16 ם!ססא 6

 8% דסאסח חח 030
 150 ךס+6ה-הוח] 03

0 8 1 

 ח35-600790 10%6ח חה

 0 מז

 ו

 18% זס% סה חח 0
 0%60 חוה

 5 ו 10%6ה ₪ 0 וי

 (סוזפו)
010 13) " 15 1/3008 

 ו
 8 ל ]

 18! סאה תוחָה 0

 88 דסאסה ה תב
 ו יי = חה =" ₪

 ו 0 תיחה (51300910)
 חס 15 חחח 5

 ו

 ו

 8 0 ו

 8% דסאשת חחח 0
 181/ סאה החָב 83

 סחוס -000780 10%6ה ₪ (פשז51)

 ךתסחוה5 000786 דסאקת חה (51200370)

 ו

 1508 5 הוהךחס06" (51300870)

 15006 סומו חוחחחס06* (טוגזפז)

 ו ]
 קו ה



 .מבי

 -יב וארה ונכרעש תוניחבה ,יללכ סוכיסב

 הז ראשנש המ .תומיאתו סיבוט םיעוצ

 .תינכטה הכימתהו הנקתהה תולק ,ריחמה

 םיריחמב סיענ ונחבש טנרתאה יסיטרכ

 ןומיסאה תעבט יסיטרכו 5499-ו 5249 ןיב

 םילדבה ,5779 דע 5575-מ סיריחמב סיענ

 -יב סתוא לע רבודמ רשאכ םייתועמשמ

 הנקתה יכירדמ תונטקה תורבחל .םיעוצ

 תוקיזחמ סניא ןהש סושמ רתוי םיבוט

 ןהל בושחו ינכט עויס תקלחמ ללכ ךרדב

 תא ומצעב עצבל לגוסמ היהי חוקלה יכ

 .תויעב אלל הנקתהה

 הנקתהה תוכיא

 צוחמ םירצומה ןיב םילדבה המכ ונאצמ

 םיסיטרכהמ קלח .תומיאתלו סיעוציבל

 -הל רזע תונכות סע ועיגה ונלש הקידבב

 תא | אוצמל ןתינ םהינב | .הנקת

 לש טנרתא סיטרכ [ה(סא[סטסז 0

 לש |28 תאו אגווסהה| 56תוו00ת טז

 תוטושפ ,תולק הנקתה תונכות סע ,%%

 -מנ ינשה דצהמ .חלצומ דועיתו תובוטו

 0 חוק6א לש תאסד-א614 םיאצ

 -ות ורסחש !חוט!!וססח לש 70א1018/7-ו

 .עורג דועית וללכו הנקתה תונכ

 תנקתה רובע תומייק תוצופנ תוטיש יתש

 הצופנה הטישה .ק6אוס[ג תשר ימאתמ

 ,( תחגסוס) "רשפאמ"  תנקתה איה רתויב

 חראמה 76-ה רבדמ ותועצמאבש רביירד

 םימייק .ש6א1614 גוסמ יפקיהה ןקתהל

 לעפומ דחאה .םירשפאמ לש םיגוס ינש

 צרומ ינשהו 60%%10.8צ5 הרוצתה \בוקמ

 לש הינשה הטישה .א705א50.847-מ

 686 8ה6 500א66-ב תשמתשמ הנקתהה

 ומכ תירלופופ אל ןיידע וז הטיש 68

 םירמאממ 7

 13,211 ,םייעוצקמ

 ,תורבח לש םיליפורפ

 .דועו ,דועו

 תונותעה בטימ

 .םלועב תיעוצקמה

 דחא רוטילקת לע לכהו

 .הטושפ הפילשב

 םייפקיה 76618 ירזבא

 .ךכ רבעל תמדקתמ טלחהב ךא הנושארה

 היה טנרתא םאתמ סיטרכ לכ אל ,ןכאו

 .תויהל רומא היה אוהש ומכ הנקתהל לק

 לש ד6-686 ןהו -1וחא לש 25-6501 ןה

 (טנרתא יסיטרכ סהינש) דס

 היה .הנקתהל רזע תונכותב סידייוצמ אל

 יצבק תא ךורעלו סירביירד קיתעהל ונילע

 חוטב אל .סהמ דחא לכ רובע הרוצתה

 -נה תא תושעל עדוי היה שמתשמ לכש

 ק-1וחא לש סיטרכה .ונישע ונאש תונויס

 ךירדמב הנקתה תוארוה וליפא ללוכ וניא

 -וקב ולאכ תוארוה ריכזמה והשמ ונאצמו

 וקפיס ךהסחוה-60ח86-ב .א54 אם צב

 .רתויב תומצמוצמ תוארוה

 םייתודידיה

 -ךי הנקתה תוינכות םירחא םירצומל

 (טנרתא) פו ₪806 לש ₪66106916 .תויתוד

 .ומצעב תוצוחנה תולועפה לכ תא השע

 םיחוטב ונייה אל ,הנקתהה ירחא ,השעמל

 הזיאו , ללכב סא ,וקתעוה םיצבק וליא

 תינכותה .60%10.8צ8-ב ושענ םייוניש

 תצקמ הלבס מבי סיטרכ לש הניקתמה

 -מה רביירדה תא הקיתעה איה .תויעב

 ךא 60%א10.5צ8 \אבוק תא התנישו רשפא

 סינוכנה 0₪1-ה ירביירד תא הקיתעה אל

 ,מביל ינייפוא אל טלחהב .חישקה קסידל

 תינכותה .בטיה רזע ךירדמה תוחפל ךא

 -הו המישרה אסא 6088 לש הניקתמה

 ,הנקתהב בלש לכב שמתשמה תא הכירד

 -מה .םישורדה סיצבקה לכ תא הקיתעהב

 .תובוטו תורדוסמ תונומת ללכ הלש ךירד

 אגווסחג| לש [חוסאוסטט-ה לש הנקתהה

 וליפאש הטושפ הכ התיה 5660

 .דועיתל סחייתהל םיכירצ ונייה אל

 העבקש רזע תינכות הסינכה אגווסחגו

 - טאוא וא \צוואססוש5 אז ,לבונ
 ?תורושיקב ליבי ימ

 להנמ ,בשחמ תדיחי להנמ ,ל"כנמ
 ;"םיבשחמ הלוח" םתס וא,קוויש
 םיבשוח קרוי"וינב וינווא קראפב
 לע 60א(\קודפח 551 561 יסדנהמ
 רכמנ רגאמה .ךלש תולאשל תובושת
 .תישדוח ןכדעתמו יתנש יונמכ
 תורש ,הכרדה ,הנקתה ללוכ ריחמה
 .חולשמ ימדו

 .שומישל תונתינ תוקיספו 1/0 רעש הזיא

 לש קפא019023 לש הנקתהה תינכות

 לכב ןכדעל שי דציכ ונל העידוה קטזס וה

 ופוסב ךא ,תיתשר הלעפה תכרעמ לש גוס

 רשפאמה רביירדה תא הקיתעה רבד לש

 סיבייח ונייה .60א510.5צ5 תא הכרעו

 -עמ .ספ]-ה ירביירד תא ונמצעב קיתעהל

 הנקתהה ףוסב תנייצמ תינכותה יכ ןיינ

 .תינכטה הכימתה לש ןופלטה רפסמ תא

 הניא 500% לש 54 סיטרכ לש הנקתה

 ,שמתשמה ידי לע והשלכ רוצית תשרוד

 תטרופמ הנקתה תינכותל תודוה תאזו

 ןגרואמו רורב שמתשמה ךירדמ .הבוטו

 .בטיה

 ונלביק אל אוזססחו תרבח לש סיטרכה סע

 התיה הנקתהה ךא ,הנקתה תינכות לכ

 קר קיתעהל ונכרטצה .הידעלב םג הלק

 יצבקב םייוניש ושענ אלו סירשפאמ ינש

 עגר לכב ןימזה דועיתהו ךירדמה .הרוצתה

 .םיחלצומו םיירואית ויה

 השוב ילב

 תא ללוכ ,םינרצי רפסמ יכ םג ונאצמ

 קר אל אצה !הוסזתאווסתה|-ו [ח16[!וססחו

 סג אלא לנוישנ לש סיטרכב םישמתשמש

 לש הרקמב .לנוישנ לש הנקתהה תינכותב

 ,אצמ לש 06חוטפ 1.4א א[5-3000 סיטרכ

 -בו לנוישנ לש התיה הניקתמה תינכותה

 -סה סש תא תונשל וחרט אל וליפא הרבח

 תרבחב .הפרחו השוב .א56 :תרצונה הירפ

 םייטמסוק םסייוניש המכ ושע 1הו6!!וטסחו

 קר םסיתיעלו ,הנקתהה תנכותל סינטק

 -ואמ וניאש תונומתה ךירדמ ומכ קזנ ומרג

 .הכלהכ ןגר

 שומישה תויוכז תא השכר 60חוקסא תרבח

 ארקנ אוה התעו אגווסחג!-מ הלש רצומב

 (109 ימעב ךשמה)

 .ונדיצמ ךויח םעו

 .ןג-תמר 29 הריציה 'חר

 ,03-7519056 :לט

 0377513827 :סקפ

 ...עדתש בושת ,םויב 35 ריחמב ,עדתש בושת יכ ,60 אדא

 1994 'וני לארשי 6

 ךדיצמ תובייחתה לכ אלל עיגנו לצלצ

 רועיז
 עדימ תוכועמ רועיז
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 ןינורג ירול תאמ

 ןיטולחל תומוד תינמז-וב ןה הידמיטלומ תוגצמ

 .תויפוקיש לע תויסאלק תוגצממ ןיטולחל תונושו

 טושפ אוה סוידמה םא ןיב - רורב ןוימדה

 איה הרטמה ,הידמיטלומכ ןיפנא בר וא תיפוקישב

 ינושה .הקינכטה אלו םינכתה תא תעבוקש

 הנשמ הידמיטלומ תגצמש ךכב אוה טלחומה

 םירושיכה תאו התגצהב ךלש דיקפתה תא |יטולחל

 .התנכהל םישורדה

6 
 1994 'וני לארשי ץ6

 ףצר תרוצב תויונב תוגצמה תיברמ םוי 0

 ,דבלב ללמ תואשונ ןבורב ,תויפוקיש

 חיתפ ירחא .יכרריה הוותמב ןגרואמה ₪

 -וצה לש בלה תמושת תא סופתל ותרטמש ,יפרג

 -ופמ הב ,ןכותה תיפוקיש ללכ ךרדב תגצומ םיפ

 םירבוע ןאכמ .הגצמה לש םיקרפה ישאר םיטר

 סיאשונה טוריפב םיליחתמ בושו ןושארה קרפל

 סימוכיס לש תומישרל םירבוע ונממ קרפה לש

 השגדה םע הרצק הרושב דחא לכ ,םייתיצמת

 .(תילגנאב 8011.815) התליחתב הדוקנ תרוצב
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 וז החושק תינבתב םייח תחפה לש דיקפתה תא

 תויפוקש תרדיס לש גיצמכ .גיצמה אלמל רומא

 -סה ףיסוהל ,ךסמה תיזחב דומעל רומא התא

 תולאשל תונעל ,תויועמשמה תא קימעהל ,םירב



 הגצמה תויפוקש תגצמב .םיפוצה תא עשעשלו

 -יש לעש ,דיחיה ןקחש אוה גיצמהו הרואפת איה

 .החלצהל תוירחאה תלטומ ומכ

 ןוכיסה לדוג-רגתאה לדוגב

 -בב איה תיסאלק הגצמ תנכהב ךלש תוטבלתהה

 תפסוה ילואו טמרופה ,םיעבצה ,םינפוגה תריח

 -תה יללכ ןפואב לבא ,םשו הפ םיטושפ סירויא

 -הב יטננימודה סרוגה ןיידע סה םיילולימה םינכ

 תויחהל אוה הגצהה ןמזב ךלש דיקפתהו הנכ

 -ומ תגצמ תנכה ,תאז תמועל .םילימה תא

 עונלוק ןוטרס םוליצו יומיבל המוד הידמטיטל

 -יצ הב בלשל לוכי ןתפאש רצוי .ואידיוו פילק וא

 ,הקיזומ ,רוביד ,םידחוימ םיטקפא ,ואדיוו ימול

 קיסעהל תלוכיהו ךרוצה .היצמינאו סיטסקט

 ,םה הפוצה לש םישוחה לכ תא הגצמב

 תגצמ .שוקי חפו המצוע בר רישכמ ,תינמז-וב

 תא גישת ןורשכבו םעטב הכורעה הידמיטלומ

 תגצמ .רחא עונכיש יעצמא לכמ רתוי התרטמ

 -רו ינבבוח ןונגיס ,םיטקפאב תומזגהמ תלבוסש

 לווליז ,םיפוצה לש הכובמל איבת ,רסמה תודיד

 .ינרמויה קיפמל זובו רסמב

 היגולונכטה תא סותרל םיצור ונא תאו לכבו

 דומלב םינש עיקשהל ילבמ וניכרצל השידחה

 -הל ,ןבומכ ,איה החוטבה ךרדה .שדח עוצקמ

 לכב םיקפתסמ ונא רשאכ ,דעצ רחא דעצ םדקת

 סידמולו דחא עונצ טנמלא תפסוהב השדח הגצמ

 -נמ ונילע תרמוש תינרמשה השיגה .ןויסינהמ

 קלחל קיפסמ תועונ הניא לבא ,תוכיבמ תוליפ

 תוגצמ תנכהל ילכ םישפחמ הלא .םישמתשמהמ

 יצחב גרבליפש לש תלוכי םהל ןתנש ,הידמיטלומ

 -ולש לבא ,ישעמ אל הז .בשחמ יעושעש לש סוי

 -אה תא תוחפל תונתונ וז הריקסב תונכותה תש

 -ומ תריצי ךידי תחתמ איצוהל חילצתש הילש

 .תדבוכמ הידמיטל

 דחפ אלל

 העיתרה לע רבגתהל תולדתשמ הגצמ תונכות

 .םיכרד רפסמב שדח םוידמב תוסנתהמ תיעבטה

 תוינבתב שומיש איה הקודבהו הנושארה ךרדה

 תונתינו םיחמומ ידי לע ונכוהש ,שארמ תונכומ

 וז השיג לש האצותה .םינוש םיכרצל המאתהל

 ליחתהל תמאב רשפא דחא דצמ .תברועמ איה

 תוכיא לש הריבס הדוקנמ הידמיטלומ תוגצמב

 ןווגמה תא לעתל דואמ השק ינש דצמ .תיעוצקמ

 -תל הידמיטלומב ךתושרל םידמועה םיעצמא לש

 תגצמב ,תויפוקיש תגצמל דוגינב .תוחישק תוינב

 - הגצמב חתפמ דיקפת קחשמ ןמזה הידמיטלומ

 -יווה יעטק ובלתשי יתמ עבוקש יייתימא ןמזי' הז

 תופכל רשפא יאו הזב הז היצמינאהו לוקה ,ואד

 תא ורצי תויפוקשב תוגצמה תונכותש יפכ וילע

 -ומה תוגצמ ךכ 6117-4687 תוירפיסל קושה

 הידמיטלומ תוגצמ

 איה (היצמינא) השפנה םג

 תומייק .הטושפ אל הרות

 -ופ .השפנה תונכות רפסמ

 תריצי תורשפאמה ,תוירלופ

 םתליתשו 76 לע םיעטק

 -יא עוציב לבא ,תוגצמה ךותב

 ןומהו תוחמתה שרוד יתוכ

 חוחוגווסח תונכותה .הדובע

 -או 6016 2ו%% לש \סזא

 -מה ןה קסדוטוא לש רוטמינ

 ךאמ עו ללרח 5מ/8 תת 006605 ,עזאלס 90%"(  ]665 ]אש
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 [ : הצפהל סיצבק תנכה

 -ומ יעטק לש קושב החירפל תואיבמ הידמיטל

 ,םייסאלק םינוטרס ,ואדיוו לש םיפילק ,הקיז

 ביבס המק המלש הישעת .היצמינאו םיטקפא

 -ומ יתרשיי םשב תרכומה ,הלאה םירצומה

 תוניצרב סנכהל ןנוכתמ התא סא .ייהידמיטל

 -לו םינימזה םירצומה תא ריכהל ךילע ,אשונל

 םימיאתמה םיעטקה לש הירפיס ךמצעל תונב

 .ךיכרצל

 םיעטק םיפסוא

 לוק יעטק ףוסיאב ךל רוזעל לוכיש ףסונ יעצמא

 ,הגצמב ישיא רסמ בלשל תנמ לע דוחיב ,ואדיוו

 םיסיטרכ .ואדיווה ידכולו לוקה יסיטרכ סה

 -הל ךל םירשפאמו 26 בשחמל םיעקתנ הלא

 -יוו תמלצממ טרס וא ,ןופורקיממ רוביד טילק

 -תב .הגצמב בוליש ךרוצל תיתרפיס הרוצב ,ואד

 רתויב רישע םויכ רחבמה לוקה יסיטרכ םוח

 ,םירקי אלה םירצומה ןיב םג ההובג תוכיאהו

 סיטרכ לש השיכר םע היעבב לקתית אלש ךכ

 .םיאתמ

 .לשב תוחפ בצמה ואדיווה םוחתב תאו תמועל

 -חי םירקי םיסיטרכ ןיידע סה ואדיווה ידכול

 -דה תלוכי לע תולבגמו תלבגומ הנחבא סע ,תיס

 טעמכה םירופישה תורמל .יתימא ןמזב הסיח

 אל ןיידע ,ותסיחדו ואדיוו תדיכלב םיימוי-סוי

 תונבל ןתינ םתיא םילוזו םיטושפ םילכ םימייק

 -יס ואדיוו םוליצ יייע יתועמשמ ךרואב הגצמ

 .יתרפ

 יייע םיכמתנ ןהלש םיטמרופ

 םיש .הגצמה תונכות תיברמ

 -חי הטושפ השפנה םגש בל

 25-30 תריצי תשרוד תיס

 -ומה הדובעה תומכו טרס לש הינש לכל תונומת

 .תועובשו םימיב תדדמנ רצרצק עטקב תעקש

 -יב םיחמתמה םיירחסמ סיפוג םימייקש ןבומכ

 םירחא םיילאוזיוו םיטקפאו השפנה יעטק תריצ

 -וחה םיעצמאל רבעמו לעמ עדיו דויצ םהלו

 -נא לבא .וז הריקסב םירכזומה הצחמל םיינבב

 יוצמה יקסעה שמתשמל אקווד ןאכ םסינופ ונח

 -מש ימל אלו רגתא שפחמש ימל ,ןעוצקמל אלו

 .ונממ רטפהל רתויב הלקה ךרדה תא שפח

 הרמוח תולבגמ

 ןורשכה ,תיעוצקמה תלוכיה תא ךל שי םא םג

 -וחה תביבס ןיידע ,יתריציה טהלהו יתונמואה

 -הה בלשל .עוציבה תטומ תא הליבגמ ךלש הרמ

 486 בשחמ .הרומח ךכ לכ אל היעבה ומצע הגצ

 -יא לוק סיטרכו ץאומ ואדיוו סיטרכ סע ריהמ

 התאש תירקיעה היעבה .הדובעה תא השעי יתוכ

 םיעבצ תמאתה-יא איה התיא תמעתהל לולע

 הגצמה תנכהל ושמישש הרמוחהו הנכותה ןיב

 -בו רחאמ .גיצמה בשחמב יפרגה סיטרכה ןיבל

 אלמ יעבט עבצב יונב אל יפוסה רצומה ללכ ךרד

 לע) םינווג 256-ב אלא ,(לסקיפל תויביס 24)

 -ימב ךרוצ שי ,(ןורכזה תושירד תא ןיטקהל תנמ

 חול ךל קפסי רוקמ לכש איה היעבהו סיעבצ יופ

 ,רובעת הנומתה רשאכ .הנוש (ת41.ש1ד5) םיעבצ

 -צה חול ,היצמינא עטקל ואדיוו עטקמ לשמל

 .ךיבמ סיעבצ ףויז הייהת האצותהו ףלחתי םיעב

 לולכה קג|6ו6 4ווסז לודומה ומכ ,הכירע תונכות

 תורשפאמ ,טפוסורקימ לש 1660 [סז \\וח005-ב

 לכ יופימ ידי לע ,דיחא םיעבצ חול רוציל ךל

 .דחא ףתושמ הנכמל תוחולה

 אוה הגצמה תנכהל שורדה דויצה ,תאז תמועל

 רבכ .םייקסיעה הדובעה תונחלוש לע רידנו רקי

 ןמזב ואדיוו תונומת תסיחדב ישוקה תא ונרכזה

 לכ תריציב עקשומה םוצעה מאמה תאו יתימא

 ךרדב םידבוע םינעוצקמה .רצרצק היצמינא עטק

 סקיפרג ןוקיליסל - תיפרג הדובע תנחת לע ללכ

 לוכי םויטנפה קרו - הז קושב הנתיא הזיחא שי
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 ךל ןיא םא .םהלש השיגב הנפמ תדוקנ תויהל

 -אה לככ רזעהל ךל יאדכ ,השורדה הרמוחה תא

 -וה קפתסלו שארמ סינכומ ואדיוו יעטקב רשפ

 -צק םיטקפא ,תויטטס תונומתו לוק יעטק תפס

 .תורתוכל ןיינעמ דוביעו םירצר

 ףסכו ןמז

 הגצמה תנכהש ךכל ןנוכתהל ךילע הרקמ לכב

 -שמ רתוי הברהל קקדזתו ןמז רתוי הברה ךראת

 סייתש .תויפוקשב הגצמ תנכהמ םיינוציח םיבא

 קקספםאדפא-ו 60א/ק8  הריקסב תונכותהמ

 -ומ לש תושירדה ןיב ןוזיא אוצמל תוסנמ

 תנכהב םישמתשמ לש רבצנה ןויסנל הידמיטל

 -רה הרשפ איה האצותה לבא ,תויטטס תוגצמ

 .םיטסינויצקפרפה ןוצר תא עיבשהלמ הקוח

 תולק ,שטולמה קשממה תא ןיא הלא תונכותל

 תגצמ תקפהל סישורדה ןורכניסה ילכו הלעפהה

 .יקסיע שמתשמ יייע הידמיטלומ

 תריחבייב התכזש תוגצמה תנכות ,461וסא!

 הקתינ ןאכ .תילכתב ןהמ הנוש ,ונלש ייסיכרועה

 סע רובטה לבח תא אוג680א|םס]1ג תרבח

 הדובע תביבס הניכהו יתרוסמה תוגצמה סלוע

 -מה תא (היטיוולט וא) עונלוק טרסב האורה

 הללכ איה ךכ סשל .יפוסה רצומה לש הרופט

 תיעב תא תכפוהה ,ןורכניס ילכ תכרע רצומב

 סיסבה .גונעתל ,ףצרב םינוש םיעטק לש בולישה

 וכרואל ,(ד!אוםו.ואש) ייןמזה ספיי אוה ןורכניסל

 לש םילכהו ,ףצרל םינושה םיעטקה תא םיצבשמ

 בשל תלוכי שמתשמל תתל סידעוימ 6ז0או

 םירבעמה לע קילחהלו ףצרה ךרואל םיעטק

 החנמ המוד ילאוטפסנוק הנבמ .עטקל עטקמ

 -וע םה סא ןיב ,םייעוצקמה םיטרסה יכרוע תא

 וא םליפ לש הקבדהו ךותיח תנוכמב תאז סיש

 -נל הצור התא םא .ינורטקלא הכירע ןחלוש לע

 -ימא הידמיטלומ תוגצמ תריציב ךחוכ תא תוס

 ןוויכהו קוניזה תדוקנ תא ךל ןתי הז רצומ ,תוית

 .םינוכנה

 -ותה םירצומל ןושאר רוד הז יכ רוכז הרקמ לכב

 םינש וא דחא רוזחמ דוע ורבעי שדח אשונ םיפק

 םע חונ תמאב שיגרתש ינפל קשממ ירופיש לש

 הצאהל הקוקז הרמוחה סג .הלאה סירצומה

 .תויביסמ תוקפהל סנכהל לכותש ינפל תיניצר

 דדומתהלו ץולח תויהלב דחוימ קופיס שי לבא

 .הילותיחב ןיידע איהשכ השדח היגולונכט םע

 הריקסה תשדקומ הלאכ םירגתא בהואש ימל

 .האבה

 ל ת6וא 0 ]

 תגצמ לש תיסאלקה הרופטמב ליחתמ הז רצומ

 -ומ לש סיטנמלא ףיסומ אוה הל ,תויפוקש

 -ורמ ןונימב ומשויו תונדפקב והחבנש הידמיטל

 199% יוני לארשי 6

 הידמיטלומ תוגצמ

4 

 ור

 קה ז

 גיי
 \וחטסשפ

 16.8 חו!!וסח

 יו

3 
 שס

 חְע \/וחססוא5 \/0\
 יב

 ו, 80 \/0\-
60108 

 60 סחוץ הזז הח0 .1ד סחוץ

0 
 םינוועה חויחנ

 יש
 יידו ב 38

 תסזוסח!

 רו 1
 ו ו

 16.8 חוו||וסח 26

 0 ווי (6ח8זזוחַח סחוץ) |

₪ ₪ . 

₪ . 

 ₪ ם

 אמ" :--
 ₪ ם

₪ ₪ 

 | החוץ טסו זו08ווץ

 ₪ ך ּ₪
₪ ₪ 

10 4 
 בה |

. ₪ 
 (6א0601 0818 0085)

| ₪ ₪ 
 206 16.8 חוו!וסח

 הע \\/וחטסטעפ \/0 | החץ וחש
= 00 08 

 אסח6

 .ו, .םצו ןואוזח
 80), !ח060, . 0

- 

 50ו| סחוץ

 ם

₪ 

10 

 ם
| 

₪ 

 16.8 חווו!וסח

 שא רש₪
 חש \/וחססששפ 01

 %נונ06

 ו-0
 ו06

 הע \/וח0סואפ 01
 נו

0 3 ,1 
 ו

 ו

 \טזסחוה1ו68/וץ

₪ 

 [₪ םי'ק [ רייק אל

 הידמיטלומל הגצמ תונכות .תוידק'ע חונוכת תאוושה

 יתבאפלא רדסב םיטרופמ םירצומה

 יאקירמאה ןוריחמה יפל סה םיבוקנה םיריחמה

 15 זו
 ו

 !/ו8אוחוטחו חטחוססז 01 00!סז' 0

 6 8ח6 015 טקסס

 זו

 ו

 !חוסס 15 51800870 161 07815"

 .סחז

8 

 | סזטפ 1-2-3 0

 \(א*

6 

65 

 68 61681ו0ח:

 0507 08ח 076816 סטוסז 5

 68ח 019818 0818-0זוטפח 5

 68ח 078818 3-0 05

 צטחוטסז 01 6 5

 08 601זוחח 300 זו

 \נ50ז 08ח 6011 161 0וז601!ץ סח סח

 68ח 508/86 60871 10 וז

 1/8אוחוטחה חטזתטסז 01 6005 ססז

 5ס0טה !הז6ז8זוסה

 ו

 0 וס

0 

0 

 ו

 וז

 \חוסס180ו6 16 5

 שווסו

 הש

 16-טו1/516760 50טח0 סט[

 506 חזו

 ₪600105/001ו08165 50טח0

]806%5 858 

 קו8ץ5 חרט|זופ!6 5סטח05 5וזרט!18 605

 קו8ץ5 עעהסה זוחָפ6ז60 07 פז

 5ץחסחזסחו265 שוןת 0

1060 0806 6 

 /ו660 |16 80

06 
 חץ אס סמ

 \/ו060005% (0//\/0\)

 !חוססו6|180 108 05

 060 חזו

05 60 08 

 08ח 00 060 10 עוז

08 



 :8:] 3.|.1ה

 לוע םיועדח םירצומ 2
"60 

 עדימ לוהינ תכרעמ :6-טא|6זפפ
 שאוא תביבסב

 תכרעמ תונימז לע הזירכה 68 תרבח

 תללוכה תכרעמה הניהש ,64-טאז6אד

 רחאל .טאזא תוכרעמ לוהינל קושב הנושארה

 תופיקמ תוקידב הללכש תיביסנטניא חותיפ תפוקת

 תואמ תרשכה ,םלועה יבחרב םירתא 60-מ הלעמלב

 תדמוע ,הצפה תכרעמ תמקהו הרבחה יסדנהמ

 סינוגריאה יפלא תושרל 64-שא[108אדמא תכרעמ

 .הל ופיצש

 םימושיל םיתרשה סוחתב הליבומה 82 תרבח

 ועיגה 64 תרבחו טאזא הלעפהה תכרעמב םיירחסמ

 הנשה ךלהמב ושכרי רשא םינוגרא ויפ לע ,םכסהל

 ןוישר תיטמוטוא ולבקי 129000 יבשחמ הבורקה

 סוי 120 ךשמל 64-טא1ספאדמת תכרעמל שומיש

 לורק רמ .הכימתו תורפס יווליבו םולשת אלל

 1 תרבחב תיתשתה תוכרעמ תביטח להנמ ,סליימ

 רפשלו שדחל היתוחוקלל תעייסמ 18? תרבח"' :רסומ

 ,א/: יבשחמב ולעפוה יתרוסמ ןפואב רשא ,תוכרעמ

 תונימז .תולעה תישימחמ תוחפבו ₪ תוכרעמ לע

 רובע ךרד ןבא הניה 6ג-שא]6םאדמא תכרעמ

 64-שאוספאדמ= .ייטא]א תוכרעמ לוהינב היתוחוקל

 תחטבא תקפסמה הנושארה תללוכה תכרעמה הניה

 תביבסב רוציי תודבוע ןומזיתו םיצבק לוהינ ,עדימ

 יבשחמב הגוהנה המרב תויטירק רוציי תוכרעמ

 או

 אוה תכרעמב שמתשמה 64 תרבח לש יסופיט חוקל

 תטיסרבינואב לש םיפסכה להנמ ,ילקסור דראיציר

 תא םיריבעמ ונאיי :רלהצמה ,הטוימ גנאו םהגנימריב

 תכרעמה תא ,ונלש רתויב הבושחה תכרעמה

 תכרעמ אלל לבא 1ז-טא יבשחמל תיפסכה

 סיחוטב ונייה אל וז הביבסב 6-0 א[סתאדממ

 לכ לע הנוע 6-טא1סמאדמ=8 תכרעמ .וז הטלחהב

 איהשכ וישכע .טאזא תכרעמ לוהינ אשוטב וניתויפיצ

 .שאזא-ל ונרבעמ תא ץיאהל םינווכתמ ונא הנימז

 הלודג הנכות תרבחב אישנ ןגס ,ןוסניבור דיוייד

 סירבועה תוחוקל תורשע ונל שייי :טטוצ ןוטסובמ

 םישרוד סלוכ .טאזא תביבסב תוחותפ תוכרעמל

 לנאו תיתשתה לוהינל תיביטרגטניא תכרעמ ונתיאמ

 איה הדיחיה הבושתה יכ םהל סיבישמו סירזוח

 יהוז יתעדל .6ג לש 64-שא[סמא1ומא תכרעמ

 04-ל תיטסטנפ תונמדזה

 ."היתוחוקללו

 תויצקנופ עשת תללוכ 64-טא1ספאדמא תכרעמ

 תורזובמ בושחימ תוביבס לוהינל תוינויחכ ורדגוהש

 :ןוחטבבו תונימאב תוינגורטהו

 .תודובע ןומזתו לוהינ 6 | .עדימ תחטבא 4

 605015 טד( דוא 4

 51005 אגא סאד 6

 11מז ק קס5א6 תוספדהו םירות לוהינ 4

 תוחוד תצפה 6 סיעוציב חותינו בקעמ

 000 טאזאס 8 0008408 0

 חותיפ לע םידבוע 64 לש חותיפה ישנא יכ רסמנ

 טאזא תומרופטלפל 64-0א]סמאדמא תכרעמ

 תכרעמלו 05/2 תכרעמל ,לבונ תותשרל ,תופסונ

 .וואססו/8 אד הלעפהה

 הבובסב עדימ תחטבא :6/-550ז
 תומרופטלפ תבורמ

 תחטבאב שדח דבור לע הנורחאל הזירכה 64 תרבח

 תועצאב היתוחוקלל העיצמ איהש עדימה

 תנתונה ,6-580א87 :םשב השדח הרוטקטיכרא

 .תומרופטלפ תבורמ הביבסב עדימ תחטבאל הנעמ

 תוררועתמה תובר תויעב תרתופ הרוטקטיכראה

 הדובע תביבס תרצויו וזכ הביבסב הדובע תעב

 .תומרופטלפה לכב שמתשמל הדיחא

 לש עדימה תחטבא תרוטקטיכראב ןושארה ביכרה

 ןמ תחא לכל השיגה תרקב לודומ אוה 64

 ינשה ביכרה .ןקתימב תומייקה תומרופטלפה

 תשרה תחטבא תבכש וניה הרוטקטיכראב

 .860אשד ארקנה (אפדו/סאא 55008 1 ג צמפ)

 תשרב ביכר לכ לש ודיקפת תא רידגנ וב לודומה והז

 סע 580אפז יביכר בוליש .תומרופטלפ תבורמ

 תביבס םירצוי ,המרופטלפ לכל םידועייה תונורתפה

 .עדימ תחטבאל תיתימא 01 אד

 556שש8-כ תשרב םיביכר רידגהל רשפאמ 501

 1.גא:לשמל .588/פ5 סגו 01/15אד סג וא 6115אַד-כ

 61ןםאד היהי א[4זאחא\אומ-ל רשוקמה 5

 תשרב תונחתה לכ לומ 588/58 ךא ,א=-ה לומ

 היהי ,המרופטלפ לכב .להנמ אוה התוא תימוקמה

 רשא ,וז המרופטלפל יפיצפס עדימ תחטבא ביכר

 ןיב רשקה רצונש רחאל .580א₪ז סע רשקתי

 תומרופטלפה ולכוי ,886אשד ןיבל המרופטלפה

 תחטבא ינותנ ףילחהלו ןהיניב יירבדל"י תונושה

 תרבעהל רוניצכ 850א81-ב שומיש ךות ,עדימ

 .עדימה

 השוע ,560אפד לש המקההו לוהינה תא טשפל ידכ

 ,8'6490 לש 661-ה ביכרב שומיש הרוטקטיכראה

 תומרופטלפב 64 ירצומ ןיב יזיפ רשקל יארחאש

 ,555-ו םאפ= ומכ ,םיפסונ 5'6490 יביכרבו תונושה

 המרופטלפה לע רתוי הנימאו הבוט הרוצב ןגהל ידכ

 תויצקילפא 6-מ בכרומ 586אד .םיאצמנ סה הב

 :תונוש

 5א6 - 5500 דע אד ואס א +

 אא

 ודיקפתו ,תשרב םינושה םיתמצה תרדגהל תיארחא

 .508/05-כ וא 01.5אד-כ תמוצ לכ לש

 55 -5צ5ד אז םאדאצ צץ 10 4

 שמתשמה לש תוהדזהה ךילהת עוציבל תיארחא

 היצקילפא .תשרה לכב הדיחאו תיטרדנטס הרוצב

 ,תואשרהו השיג תרקבל סיחונ לוהינ ילכ תנתונ וז

 .תוהדזהה ךילהת עוציב ךרוצל

 פפ8 - ם15ד18טדשפ ד )ה 4

 .560אשד לש עדימ תחטבאל רזובמ םינותנ דסמ

 552 - 5500 ד 04

 תו ו8טדדסא

 :סיירקיע סיביכר 2-מ תבכרומ וז היצקילפא
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 .הלוכ תשרה תמרב תוגירחו תורפה
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 55008וד'צ דע
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 ךופהל תרמייתמ הניא ללכ האצותהש תורמל .ןס

 -והל לוכי רצומה יכ אצמת עונלוק יאמבל ךתוא

 .תויפוקש תגצמ לכל טעמכ בצקו ןיינע ףיס

 תנכותכ ומצע תא גיצמ הז רצומ ןושאר טבמב

 -וקש ררוב ,ןונגיס תוינבת סע ,תיתרגיש תוגצמ

 -כו גיצמל תורעה ,ללמ ךרוע ,תורתוכ ךרוע ,תויפ

 ילכ תכרע ,61.1ק-אאִַד לש העונצ הירפיס .המוד

 -ונ םייפרג םיצבק אבייל תלוכיו הכירעו רויא

 דיקפתל תובושחה תונוכתה ברימ תא ול סינת

 .הז

 ,תיסאלק תוגצמ תנכותב אוה ךצפח לכ םא לבא

 -ות .60אוקמ1,-מ רתוי תובוטו תובר אצמת יּזא

 תורישע תוירפיס ,רתוי שטולמ קשממ םע תונכ

 ןאכ הרטמה לבא .רתוי םיוירז סיעוציבו רתוי

 קר תווהל הרומא תויפוקשה תגצמ .הנוש איה

 -ומ לש םיטנמלא תפסוה יייע ,הבחרהל סיסב

 תא ךופהל הלוכי 601781, הז םוחתב .הידמיטל

 לש תססות תזורחמל רתויב תממעשמה הגצמה

 המכוחב התשע סקירטמיסא .םיקתרמ םיטקפא

 הלש רצומל קינעהלמ ןווכתמב הענמנ איה רשאכ

 אצמת אל .תיטירסת תונעוצקמ לש ןָיע-תיארמ

 ילולסמ ,םירבעמ ןורכניסל י"ןמזה ספיי תא וב

 .תוגזמתהו תופדנתה לש םיטקפאו היצמינא

 שמתשהל ךיא עדי אל הנכותה תדעוימ ול להקה

 ול היהי אל ,ךכב הצרי אוה םא םגו הלא םילכב

 םיטרס תנכהב תוסנתהלו דומלל ןמזה תא

 שפחמ יקסיעה שמתשמהש המ .יידווילוה-ייומדיי

 הרוצב - ןיינעו ןיע ידכול םיטקפא ףיסוהל אוה

 71994 יוני לארשי 0

 הידמיטלומ תוגצמ

 ,לשמל .שומימל רתויב הלקה

 תמישר | גיצהל | סוקמב

 ,תיטטס תיפוקישב י"תודוקנ"

 -יטב הרוש לכ סינכהל רשפא

 ידכ ךות תיפוקשה ילושמ הס

 הז תא .הילע רבדמ התאש

 עצבל | 60אוקםַ| תרשפאמ

 .תחא גולאיד תביתב

 השיתמ היצמינא

 00אוק81.-ב היצמינאה יעטק

 -יד טלווב תורחתהל ודעונ אל

 -צע ךסמה לע עינהל אלא ינס

 םיטנמלא שיגדהל וא ,םיציח ומכ ,םיטושפ םימ

 -יקו לודיג שיחמהל וא ,ענ טסקט ומכ ,םייטטס

 ,תועונצה תורטמה תורמל ,תאז לכבו .םיפרג ןוט

 -ינא יעטק תריציל הנכותב שומישה יכ ונאצמ

 תונכותב שמתשהל ףידעו לברוסמ אוה היצמ

 .רבדל תוידועי

 איהו או61 ימאות םירזבאה לכב תכמות הנכותה

 םירצונה ,ייהידמיטלומ יעוריאיי ידי לע תלעפומ

 סצע לכל תורושקה :תועדוה םירדשמ הלא רשאכ

 עוריא תעדוה רושקל רשפא ,לשמל .תיפוקישב

 תציחלש ךכ ,ללמ תיפוקישב השגדה תדוקנ לכל

 תא אירקיש לוקה ץבוק תא ליעפת הילע רבכע

 הרושל םורגיש טקפא ררועת וא ,הרושב בותכה
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 איהו חוקלכ 01 1.0 םימצע
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 -תה | .(ו660 (סז 5
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 תירפיס תא םג ללוכ תקפוסמ

 רסחש המ .םיפילקה

 -הל תלוכיה איה 60א/ק01-ב
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 ו || | תנכותל רושקה ,דרפנ םושי
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 .הרטמה
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 תאירק .ויתורמוי לע דיעמ הז רצומ לש םשה
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 .הידמיטלומה

 ושיאב ,תויהל ךילע הזה רצומהמ תונהל ידכ
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 ,ףסונ יקסיע ילכמ רתוי וב אצמת יזא בצמה הז
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 -לו הקזחא םויס ,הקזחא תלחתה ,הסינכל םינ

 םינמזה תא תונשל רשפא .ןמזה ספ ךרואל האיצ

 עובקל וא רבכעה תרזעב םינמסה לש הרירג יייע

 .הינש תירישע לש קוידב ,תירמונ הרוצב סתוא

 המירזב הטילשה

 ,תיטמוטוא הרוצב הגצמה תמירזב טולשל רשפא
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 -ינ לש םייגולה םיאנתהו תוניצס ןיב םירבעמה
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 הכימתה תולדב בשחתהב לבא ,הידמיטלומב

 .רתוי הבוט ךרד ןיא ,בותכה דועיתהו תנווקמה

 -וח רפסמ סתסה ןמ והזי םיסונמ םישמתשמ

 לופיטהו ןומשיתה ,הכירעה ילכב תונבצעמ תושל

 ןהילע רבגתהל רשפא לכה ךסב לבא ,םיטסקטב

 -תב גישהל ןתינש רתויב בוטה הז וישכעל ןוכנו

 .רלוד 500-ל תחתמ סיריחמה סוח

 צר אוהו 86ד1סא עוגעשז ארקנ הצירה לודומ

 -טק 46110א לש הצירה יצבק .\/וחשסשפ תחת

 םירחאה םירצומה ינש לשמ ללכ ךרדב רתוי םינ

 המ לש םיחפנב רבודמ אל ןיידע לבא ,הריקסב

 -מו תוניצס 12 ללכש ,ונלש ןחבמה בוק .ךכב

 -גמ 4-מ רתויל עיגה ,רטסר תונומת לש ןטק רפס

 לע תוניצסה תונומת תא סיפדהל ןתינ .טייבה

 יספו לעה-טבמ ,ןכותה תמישר תא קיפהלו ,ריינ

 לע הספדה תויעבב ונלקתנ אלש תורמל .ןמזה

 -הל רובעל ןויסנה ,תינועבצ טפירקטסופ תספדמ

 רימהל םג ןתינ .הפי הלע אל תיטמורכונומ הספד

 שיש יאנתב - היזיוולט לש טמרופל הגצמה תא

 516 תוא תריציל המיאתמה הרמוחה תא ךל

 הריקסב הדיחיה הנכותה וז ,לכה ךסב .:41 וא

 -וא תפסות אלו רקיעה תא הידמיטלומב האורש

 -סח תורמל ,ןכל .תויתרגיש תוגצמל תיתנפ

 ."םיכרועה תריחביי ראותל הב ונרחב ,היתונור
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 -קב תובשחתה רשאמ חכ רתוי תקפסמ וז הנכות

 -רל ףשחנש ,יעוצקמ אל שמתשמ לש דומילה ייש

 -נמ סנמא הליחתמ איה .הידמיטלומל הנושא

 תלבוקמ תויפוקש תגצמ לש קונז תדוק

 תפצקכ רתוי םיינשדחה סיטנמלאה תא הפיסומו

 יד ןיא ךכב סג לבא ,הטושפ תיסיסב הגוע לע

 -שמ .תולקב ותרטמל דמלתמה תא איבהל ידכ

 הדובע ילכ הב ואצמי רתוי םייעוצקמ םישמת

 -וקה השיגב קפתסהל םינכומ םהש יאנתב ,ליעי

 -שה תרופטמ ,ירק ,תוגצמל הלש תילנויצנוונ

 -יסב םידומ העבראב תלעופ הנכותה .תויפוק

 הוותימ תנכה | ,תויפוקש תנכה | :םייס

 אלש טסקט) גיצמל תורעה תנכה ,(סטד1[אם)

 -מה לש ךסמה לע קר אלא ,המצע הגצמב עיפוי

 ןייממו (הגצמה תא גיצמה ליעפמ ונממ בשח

 לש הפילשו רודיס ,ףודפידל תינכות) תויפוקש

 -יעז ייםילוביי תגצהב רזענ ןורחאה הז .(תויפוקש

 ומכ רדסמו ררוג התא סתוא ,תויפוקשה לש םיר

 .יהכלשהו הרירגיי קשממב תוימלצ

 תונומתל םיעבצ ןוילימ 16.7-ב תכמות הנכותה

 תא .תיטטניס הקיפרגל סינווג 16-ו יעבט עבצב

 תיפוקיש לע ביצמ התא םתוא םינושה םימצעה

 לע וז תוחנומה ,תונוש ייתובכשיי ןיב קלחל ןתינ

 -יש לכ .תבכרומה הנומתה תא רוציל ידכ וו יבג

 יאמצע ןומזת סע ,דרפנב הטילשל תנתינ הבכ

 תוניצס תונבל ןתינ וז הרוצב .הלשמ סירבעמו

 הידמיטלומ תוגצמ

 ןמזתלו תחא תיסיסב תיפוקיש ךותמ תומלש

 רואל .הגצמב ועיפויש םיטקפאה לכ תא תולקב

 אילפמ ,יסיסבה בוציעה לש ההובגה תושימגה

 רצומב לילכה אל ,500₪ ,ןרציהש רתוי דוע

 רשפאמ היהש המ ,ייןמזה ספיי לש היצקנופה תא

 סוקמב .תילאוזיוו הרוצב תוניצסה לע דובעל

 לכל םיירפסמ םיכרעב שמתשהל אלאנ התא תאז

 הבכש לכשכ ,הבכש לכל דרפנב ,ןמזב ןויצ תדוקנ

 .רפסמ יפל תדחוימ

 תורחא המצוע תובר תונוכת תללוכ קזט6חוסז

 ללוכ ,םצע לכב יייתדוקנ לופיטיי ךל תורשפאמה

 היצמינא יעטק רוציל רשפא .םיבכרומ םיפרג

 גוסמ םימצע ינש וא) סצע תבצה יייע םירצק

 הנבת הנכותהו ףוסהו הלחתהה תדוקנב (המוד

 םא ,ללוכ ,םייניבה תונומת ףצר תא תיטמוטוא

 בצמהמ עבצהו הרוצה לש היצמרופסנרט ,ךירצ

 -יד סינותנ ףוליחיי תרזעב .יפוסה בצמל ינושארה

 ןויליג םע הנכותה תא רושקל ןתינ ינוויכ-וד ייימנ

 הגצמה ךותמ םינתשמ סינותנש ךכ ,ינורטקלא

 ורזחו* תואצותהו ,םש ודבועי ,ןויליגל ורבעוי

 .םיפרגה ןוכדיע ךרוצל הגצמל

 תויטנגילטניא תונומת

 -ות ןיב רוחבל לוכי התא הגצמה תצפה ךרוצל

 -אה ןיבל קסדוטוא לש א4ו/ןא הצירה תנכ

 הז .50קגץ6ז תארקנה ,0₪6(50 לש הביטנרטל

 תפסוא הנכותה .וץוחטסשפ 3.1 תחת ץר ןורחאה

 -ינא יעטק ללוכ ,דחא ףבוקל םיעטקה לכ תא

 םוכחיתב ךרוצ ןיאש ךכ ,ואדיוו ינוטרסו היצמ

 -מב .תמלשומה הריציה תא גיצהל ידכ דחוימ

 -תו ואגצ ,אוזפו יצבק ףרצל ונחלצה םסינחב

 .היעב לכ אלל הגצמב םינוש םימצעל םירוטילק

 ,הירפיסה תונומת לש יטנגילטניאה טמרופה

 ,וז הנכות לש היגולונימרטב ד 5

 .רתויב הטושפל םימצע לש השפנהה תא השוע

 -יל סיסבה תא ללוכ רבכ םידומעה ףרג ,לשמל

 לש הסינכ ,תוללצה ,לודיג לש םיטקפא תריצ

 המ לכ .דועו תיפוקישה ילושמ '"ףפועמ טסקט"

 ףרגה תא ררועל תנמ לע תושעל ךירצ התאש

 תא קפסלו םיטקפאה תא רוחבל אוה םייחל

 .םינותנה

 עובק שמתשמ אל התא םא לבא

 לש תוכורא תועש ךל תויופצ ק8055אדפ8-ב

 -מה םיטירפתבו בזכאמה דועיתב קבאמ

 ךילע רבעמ טקפא רוציל ידכ ,לשמל .םילבלוב

 -מב אלו 5חסשווח6 טירפתב הדוקפה תא שפחל

 -יש רוציל ידכ . ספן6סו טירפת ,ךכל יעבטה סוק

 רתויב בוטה ,השגדה תודוקנ םע ללמ תויפוק

 ."הוותמיי דומל ייתויפוקישיי דוממ רובעל אוה

 -יא הרוצבו רהמ הדובעה תא תושעל לכות םש

 וא וצסש ,4561] יצבק אבייל ןתינ .תיביטיאוטנ

 תיטמוטוא םתוא ךופהלו הוותמה ךותל דא

 -בו ןייוצמ אוה הספדהה לודומ .תויפוקשל

 -ופ תספדממ םיינועבצ םיסיפדת ונקפה םינחבמ

 תקפהל רביירדה .הלקת לכ אלל טפירקסטס

 4070084718 ןקתל םיאתמ תויפוקש

 הידמיטלומל הגצמ חונכות .תוירק'ע חונוכת תאוושה <

7 0 
 םינוונה תריחב

 וחש חס

 [ץ - ₪

 \/וח0ס\5

 ₪ םייק ( \םייק אל רש
 יתבאפלא רדסב םיטרופמ םירצומה 0 38 9-8

 יאקירמאה ןוריחמה יפל סה םיבוקנה םיריחמה הוס! זז

 0-50ז66ה קז8586ה+81ו075 (6ס0הזוחט60)

 טו 6

 ו

 וח167801וש8/30107081ו0 0ק6ז81וסח

 אטזסחה81ו08ו!ץ וחססזכסז8105 8|| ח606558 5

 וחס!ט85 ססוח1615 10 8|| ח608558 5

 סטזקט+

 ךס 0

 ךס 6

 דס קזוחזפז

 קו ו

 קזוחזפ קזפשוסשש

 קח

 קזוחזפ 50086075 5

0-5 50855 080 

6 +18 10 001015 00008715 

 סח65 001075 10 5

 !/!8אוחוטחה חטחוס6ז 01 511005 קס 6
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 ןימאו חכ בר רצומ אוה קא₪55אדמא-ה ,םוכיסל

 יארקא שמתשמ .םינעוצקמל רקיעב דעוימה

 הכימת םעו םיישקב הרהמ דע ומצע תא אצמי

 הידמיטלומ תוגצמ

 ןעוצקמה ,אסיג ךדיאמ .דועיתהמ תילמינימ

 עוציבל םישורדה קוידהו םילכה תא וב אצמי

 -מה םא םג - תושטולמ תוגצמ לש םלשומ

 תוחפ איה הז רשקהב ייהידמיטלומיי לש תועמש

 .תבייחמ הנפואהש הממ תינרמוי

 ותוקינרוו .תונכותל םיועדח םיקירש

 תויסאלק הגצמ תונכותב הידמיטלומ יעצמא

1.005 10606 

 אל ילוא וז הנכות לש הידמיטלומה יעצמא

 תויתרוסמ תוגצמ עוציבל לבא ,ןידע םיחתופמ

 יתודידיה קשממ .םירחתמ הל אוצמל השק

 -בת תנכהל תיטנגילטניא ה 5חוגחא!3506₪ תשיגו

 המרל יארקא שמתשמ סג איבהל םילוכי תוינ

 -לכ 015-ב הכימת .תולקבו תוריהמב ההובג

 -חא תונכות םע בוליש תרשפאמ תרשכו חוק

 דבעמ ןוגכ ,סוטול לש םימושיה תכרעב תור

 סג ומכ ,םיינורטקלאה תונויליגהו םילילמתה

 .015-ב תוכמותה היצמינאו לוק תונכות םע

 6618866 9 - |( מק 0 שב 076 ה ןתסו]
 = רו יא דב 1 שמשה (קופהפ6 1865 0456 ו

 צב

 וו
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 -סל 05 תביבסמ רגהל הרחיאש ,וז הנכות

 -יק שומימב רגפל הכישממו \/וחס5 תביב

 הידמיטלומ יעצמא רפסמ תללוכ ,01/8 תוירוש

 -שק םשיימה לודומ אוה זּץעקטזפפסא .םיירוקמ

 לודומהו הגצמה לע טסקטרפיהל םימוד םיר

 -מב ואדיוו יעטק בלשל רשפאמ 1660 קץ

 -תה עיגתש דע לבא .תויטטס תויפוקיש םוק

 סע דדומתהל השקתת וז הנכות ,018-ב הכימ

 .תיתימא הידמיטלומ תכירע לע םיישקה

 צה ה ₪

 או6ז0501( 0

 "םיכרועה תריחבייב תוכוזהמ איה וז הנכות

 ,ןכאו תויסאלק תוגצמ לש הנורחאה הריקסב

 לוק עטק ץובישל תלבגומ הרמויה דוע לכ

 רתויב תולקה תחא וז יכ אצמת םעפל םעפמ

 -ימ .ןתלוכיב רתויב תומכחותמהו דומילל

 תריציל תולוכיה לכ תא תמשיימ טפוסורק

 המ 015-ב הכימת ךרד לוק ץובישו םיפרג

 -ומ .תגצמ תונבל תונויסנה תא לברסמש

 .תורחא תונכות לש עויס אלל הידמיטל

 5 א 2

 ףיסוהל הצור התא םא

 סצעכ הידמיטלומ ןוטרס

 תחא ךותב לותש 5

 לכות ,תורחאה תונכותה

 ידכ וז הנכותב שמתשהל

 .ןוטסה תא | ךורעל

 -ומ ךרוע אוה א!66ו8 81

 ביבס יונבה הידמיטל

 "ןמזה ספיי לש הרופטמה

 רשרשל ךל רשפאמ אוהו

 םינושה םיטנמלאה תא

 רבעמ רוציל ןתינ .ףצרל

 -יווב לפטלו תויוגזמתהו

 -טס תונומת ,לוק ,ואד

 טולשלו היצמינאו תויט

 עטק ןיב ןמזה תודוקנב

 תא ליעפהל ןתינ .עטקל

 ךותב הידמיטלומה ךרוע

 -לו תיפוקישה ךותב ןולח

 יטטסה עקרה תא תואר

 .ןוטריסה תכירע ידכ ךות

 לב
 יק']

1. 10105 

 2. וגז הז

 טז \/וח60א5

3. 116705011 060 

 4. 5 ח6וזוא 1612
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 :תאמ
 םש

 ןופלט תבותכ
 יבג לע םאותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב םיעיפומה הירצומ לע םימסרפמהמ

| 

 ו

1 

 ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב סא (וגניב) אא רפסמ עיפומ העדומ לכ תיתחתב לוב ו | 22

 .עדימה תא ךל קפסי םסרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג |

1 

 (תושדומה יבג לעש סירפסמה יייפע ןמס .סימסרגפהמ ףסט עדימל) )333 /ם?אר) ק בושמ 2

 םרשרטשר שר שב שרר ב ב כ
 = אר א ב

 זי יה יגר אב 5 5% יב יי יי ה יב זי :לא
; 0 
 0 מ/'עב רואל האצוה עדילא | זר יב זר א א ה ב יי זי יז ע 9

 יגר יאר יב 5% ב 5 ]א ]5 9237 .ד.ת '
 ]ב ו ]5 8 5 |
 רוה פפה וי ה ה ב5 < יי שי יי ב5 [55] [55] 5 61091 ביבא-לת '
 מ [פ 55[ [5% יי מיי [555] ה 555 55 [55 5 5 ,

 ]ב ב ב ו 5[ 55 5 5

1 

1 

1 
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 יונמ יסמ
 דוקימ החפשמ
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 :תאמ
 סש

 ןופלט תבותכ
 ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב םא (וגניב) אא 2 רפסמ עיפומ העדומ לכ תיתחתב לוב

 יבג לע סאותה רפסמל ביבסמ לוגע ןמס - תועדומב םיעיפומה הירצומ לע םימסרפמהמ

 .עדימה תא ךל קפסי םסרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג

 (תועדומה יבג לעש םירפסמה י"פע ןמס .סימסרטמהמ ףססונ עדימל) וגניב/םיארוק בושמ 22

 ומ במ | במ | ב מ דב | דב | כ | רב רח רו | בו הב[
 ו | || | ו || המ ב ה | |

 3 אר ₪5 ב יב יב יי ]5 :לא
 אר לר א ב זיה ב ב ב זי זי ב :
 ו מ/'עב רואל האצוה עדילא אר אר אר אר 64 אך אך 5 5 ב יב יב זי יה 7 ,

 ריר זמר זז ]5 ]5 9237 .ד.ת
 | 5 ה ין יה יי ה פה 5 5

 ב ן  ןי] [ה מ[ [רי] [רמה [53] [55] [5] 5 61091 ביבא-לת
 3 ופה פה מי 55 יי ]55 5 אה [י5 5 יש 55 5
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 .עדימה תא ךל קפסי םסרפמהו רואל האצוה עדילאל חלש ,וז היולג

 (תועדומה יבג לעש םירפסמה י"פע ןמס .סימסרטמהמ ףןסונ עדימל) וגניב/םיארוק בושמ ₪

 ורות | ומ | במ | דב | ובו | במ וכמו | כמ וב | רח ודב ב ב
 יי

 5 5 ב יב ב זי 1 א 5 :לא
 אר שר אר יב ב ב זי ה יי :
 0 מ''עב רואל האצוה עדילא ים יב כ ב אך אב אר ין יי יז ע ,

 מ ב ין 5 9237 .ד.ת
 | ב רי ]ו א[ 5 פה ] 5 5

 ה ]יי[ ופה [םפ] ]ג 5 61091 ביבא-לת
 ה ב ו סמ 5 [ב] [3%] [5] 5 | 5 [ל] 55 5 5

 5 ל ו[ ]35 גפ] 35 [55 [בא [3] [55] [5] 5

 יונמ 'סמ
 דוקימ החפשמ



 הרמוח / תוניינעתה יאשונ

 .םיינחלוש סיבשחמ
 סיאשינ םיבשחמ (
 סיפייטו סיקסיד (

 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ
 תרושקתו סימדומ 1
 תוימוקמ תותשר ב
 קספ-לא תוכרעמ (ב
 תוספדמ 1
 סיטוטרש יניוות ב
 סייטפוא סיקרוס 1
 אוסו לוק יסיטרכ 1
 דצ-ו הידמיטלומ 1
 רחא ב
 רחא ב
 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ ב
 טדווודוש8 רזע תונכות ב
 בשחמ תופש 1
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס 1
 תיתוכאלמ הניב 1
 רחא ב

 דיקפת
 לעפמ להנמ / לייכנמ 1
 תוליעפ / הקלחמ להנמ ב
 הצובק / תווצ שאר ב
 רחא ב
 תוליעפ סוחת
 עדימ תוכרעמ 1
 םימושי תונכית ב
 הרמוח חותיפ 1
 א"כו היצרטסנימדא 2
 הלכלכו םיפסכ 1

 הרוטקטיכראו הסדנה
 הארוהו רקחמ 1
 תוינקו שכר 1
 םויכ שומישב הרמוח

 קס / אז / ד בשחמ 1
 486 / 306 בשחמ 3
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 \/\א תימוקמ תשרל רוביח 1
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות

 שדח רודל בשחמה רופיש 1
 יפקיה דויצ תפסוה כ
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1
 \\א תימוקמ תשרל תורבחתה 1

 תרמוח / תוניינעתה יאשונ

 םיינחלוש םיבשחמ 1
 םיאשינ סיבשחמ (1
 סיפייטו םיקסיד (1
 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ (1
 תרושקתו סימדומ ב
 תוימוקמ תותשר 3

 קספ-לא תוכרעמ
 תוספדמ 1
 םיטוטרש יניוות 1
 םייטפוא םיקרוס ב
 אווסו-ו לוק יסיטרכ ב
 ד\-ו הידמיטלומ ב
 רחא ב
 רחא ב

 דיקפת
 לעפמ להנמ / לייכנמ ב
 תוליעפ / הקלחמ להנמ (

 הצובק / תווצ שאר
 רחא ב
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ (3
 סימושי תונכית 1
 הרמוח חותיפ 1
 א"כו היצרטסנימדא 1
 הלכלכו םיפסכ ב
 הרוטקטיכראו הסדנה 3
 הארוהו רקחמ 1
 תוינקו שכר 1
 םויכ שומישב הרמוח

 קס / אז / אדבשחמ ב
 486 / 386 בשחמ ב
 תרבחמ / אשינ בשחמ 1

 ( \א תימוקמ תשרל רוביח
 הבורקה הנשל השיכר תוינכות
 שדח רודל בשחמה רופיש 1
 יפקיה דויצ תפסוה 3
 תרכחמ / אשינ בשחמ 1
 א תימוקמ תשרל תורבחתה 1

 הלעפה תוכרעמ (ב
 טדוודוטפ רזע תונכות 3

 בשחמ תופש
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס 1
 תיתוכאלמ הניב 3
 רחא ב

 תרמוח / תוניינעתה יאשונ

 סיינחלוש םיבשחמ
 םיאשינ םיבשחמ 1
 םיפייטו םיקסיד (ב
 םיכסמ / הגוצת תוכרעמ 1
 תרושקתו סימדומ 1
 תוימוקמ תותשר 1
 קספ-לא תוכרעמ (ב
 תוספדמ ב
 םיטוטרש יניוות 1
 סייטפוא סיקרוס 1

 דיקפת
 לעפמ להנמ / לייכנמ 1
 תוליעפ / הקלחמ להנמ 1
 הצובק / תווצ שאר ב
 רחא ב
 תוליעפ םוחת
 עדימ תוכרעמ 1
 םימושי תונכית 1
 הרמוח חותיפ 1
 א"כו היצרטסנימדא 3
 הלכלכו םיפסכ ב
 אווסז-ו לוק יסיטרכ 1 הרוטקטיכראו הסדנה 1

 ד\-ו הידמיטלומ (ב הארוהו רקחמ
 רחא ב תוינקו שכר ב
 רחא 1 סויכ שומישב תרמוח
 קס / ד / אז בשחמ ב
 486 / 386 בשחמ ב
 תרבחמ / אשינ בשחמ ב
 \/\א תימוקמ תשרל רוביח 1
 תבורקה הנשל השיכר תוינכות
 שדח רודל בשחמה רופיש 1
 יפקיה דויצ תפסוה ב
 .תרבחמ / אשינ בשחמ 1

 \/\א תימוקמ תשרל תורבחתה

 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 הלעפה תוכרעמ 1
 טדושודופפ רוע תונכות ב
 בשחמ תש כ
 חותיפ תוביבס 1
 תרושקת תוביבס 3
 תיתוכאלמ הניב 1
 רחא ב

 הנכות / תוניינעתה יאשונ

 םימושי / תוניינעתה יאשונ

 םילילמת דוביע (ב
 סיינורטקלא תונוילג 3

 סינותנ ידסמ (3
 היצמינאו הקיפרג (ב
 הסדנהו סייבית 1
 סיטקייורפ לוהינ 3
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ (1

 תינחלוש רואל האצוה
 םישמתשמ - תרושקת 1
 לוהינ - תרושקת 1
 תונובשח תלהנה 1
 קוויש / תוריכמ לוהינ 1
 יאלמ / שכר לוהינ 1
 םישמתשמ תוצובקו 885 1
 רחא 1
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב סיבשחמ קוויש (1
 תוילארשי תורבח יעוציב
 ב"הרא / סלועב םיבשחמ (
 תוימלוע תורבח יעוציב 1
 רחא 1
 רחא ב

 םסימושי / תוניינעתה יאשונ

 סילילמת דוביע 1
 סיינורטקלא תונוילג ב

 סינותנ ידסמ 1
 היצמינאו הקיפרג
 הסדנהו םייבית 1
 םיטקייורפ לוהינ ב
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ 1
 תינחלוש רואל האצוה 1
 םישמתשמ - תרושקת ב
 לוהינ - תרושקת (ב
 תונובשח תלהנה ב
 קוויש / תוריכמ לוהינ ב
 יאלמ / שכר לוהינ (ב
 םישמתשמ תוצובקו 885 ב
 רחא ב
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב םיבשחמ קוויש
 תוילארשי תורבח יעוציב (ב
 בי"הרא / סלועב סיבשחמ 1
 תוימלוע תורבח יעוציב 1
 רחא ב
 רחא ב

 םימושי / תוניינעתה יאשונ

 סילילמת דוביע ב
 סיינורטקלא תונוילג 1

 סינותנ ידסמ 1
 היצמינאו הקיפרג 3
 הסדנהו םייבית 1
 םיטקייורפ לוהינ ב
 הקיטסיטטס / הקיטמתמ ב
 תינחלוש רואל האצוה ב
 םישמתשמ - תרושקת ב
 לוהינ - תרושקת ב
 תונובשח תלהנה ב
 קוויש / תוריכמ לוהינ ב
 יאלמ / שכר לוהינ ב
 םישמתשמ תוצובקו 885 1
 רחא כ
 םיירחסמ / תוניינעתה יאשונ

 לארשיב םיבשחמ קוויש 1
 תוילארשי תורבח יעוציב 1
 ב"הרא / םלועב םיבשחמ 3
 תוימלוע תורבח יעוציב 3
 רחא ב
 רחא 3

 יטרפ יטימ 1 | ילעפמ יונימ ב

 ןופלס ןשי הקלה יה יפה = רולעפמ

 סירופישל תועצהו תורעה

 יטרפ יונימ 1 ילעפמ יונימ ב

 ןופלס הקלתמ לעפמ

 םירופישל תועצהו תורעה

 יטרפ יונימ ב ילעפמ יונימ ב

+ 
 ןופלס הקלחמ לעפמ

 םירופישל תועצהו תורעה



 םיועדח םיקיבא
 םייועיא םיבעחמב

 תועדומ הרושה ןמ 26 ישמתשמ ןיב הלחה הנורחאה הנשב
 ."םמעשמ''ל הנורחאל דע בשחנש ישיאה בשחמב ביכרמ לש דיקפתל

 קלח ןימכ םישמתשמה תעדותב םייק היה ,(5צ51פאו 805) תכרעמה קיפא
 קיפאה לש דיקפתה .למשחה לבכל וא זואמל המודב ,הרמוחב יביספ

 בורל רורב היה אל בשחמה לש םיעוציבה תפטעמ תבחרהב
 ,קיפאה ןקת תא תונשל רבעב תונויסנש ךכב אטבתהש רבד,םישמתשמה

 לחהש ייימוקמ קיפא" חנומה
 -אל .םיכלהמ ומצעל תונקל
 -ישח תא העדותל איבה ,הנורח
 ,בשחמה דוקפיתב קיפאה תוב

 -מב ,ןכ לע רתי .אשונה תנבהל סרת אל לבא
 הסננ הו רמאמב .העטומ וב שומישה םיבר סירק
 שמתשמל תנבומה הפשב םירבדה תא ריהבהל
 לש הדובעה תרוצב ילמינימ עדי םע ,ינכט אל
 רתויב תיסיסבה המרב ליחתנ .םיבשחמ תרמוח
 ,םיישיא םיבשחמל רתויב שידחה קיפאב סייסנו
 דוסיה יגשומ תא םיריכמה םיארוק .67 -ה
 -רה תואקסיפה לע גלדל םילוכי בשחמ תרמוחב
 .רמאמב תונושא

 .ןוטרש לע ולע ,וחיבשהל מע

 ?בועחמב קיבא הז המ

 תותוא לש תויצלופינמ יייע םידבוע םיבשחמ
 ,תיביס ,תיסיסבה תיגולה הדיחיה .םיילמשח
 חתמ תמר תרוצב הלאה תויצלופינמב תאטובמ
 לבא ,םירקמה בורב טלוו 5 וא ספא) ילמשח
 -מב טלוו 3.3 לשמל ,םירחא םיבצמ םג רשפא
 .ןמוב תמייוסמ הדוקנב ,(למשח יכסוח םיבשח
 יונישל םיכפוה י'1י' -\ "0" תויביס ןיב םירבעמ
 דויצב תיארנ תויביס תרדיסש ךכ ,חתמה תמר
 .םירצרצק םיסלופ תרדיס ומכ לנורטקלא הקידב
 םיילמשחה םיסלופה תרדיס תא חנעפל ידכ
 ספא איה המרה םא קודבל) סתוא םוגדל ךירצ

 םינמזה תא .בטיה םירדגומ םינמזב (טלוו 5 וא
 -ינב .בשחמ לכב ןקתומה ישיבג ןועש עבוק הלא
 .ןועשה לש ותלועפל םיעדומ ונלוכ ,קיפאל דוג
 ןקתומ ונלש בשחמב יכ םירמוא ונחנאשכ
 תוסחייתמ 33 תורפסה ,לשמל 486% /33 דבעמ
 -ידמ הדיחי איה צרה .ףרהגמ 33 - ןועשה בצקל
 ןוילימ ןייצמ \רהגמו (הינשל םירוזחמ) רדתל הד
 הינשב ןועש ירוזחמ ןוילימ 33 .הינשב סירוזחמ
 איה בשחמה לש תיסיסבה ןמזה תדיחיש םשורפ
 ידמ .(הינש לש ןוילימ 33 יקלח דחא) הינשוננ 20
 לשמל ,בשחמב הלועפ ליחתהל ןתינ הינשוננ 0
 סינותנ תאצוה ,ומצע דבעמה ךותב רוביח תלועפ
 ןותנ תפילש וא ןורכזב םושירל דבעמה ךותמ
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 -שח תותוא תכלוה לולסמ אלא ,הצקה תודוקנ

 הנחת לכל .תונחת לש לודג רפסמ ןיב םיילמ

 -יח וא תימינפ תכרעמ רבחל ןתינ (ילמשח רבחמ)

 תוכרעמ סע תרושקת יעצמאל הקוקזה תינוצ

 .תורחא

 הרקב ןונגנמ יייע תבתכומ קיפאה לע העונתה 6

 ןיב תויושגנתה עונמל ודיקפתש ,קייודמ ןומזיתו

 .תינמז-וב רדשל םיסנמה | םינוש םירובא

 805 אוג5ד88 ארקנ קיפאה לש יירוטקודנוקייה

 -ישל השיג תוכז קינעמ אוהו - "יקיפאה טילשיי -

 תושקב יפל קיפא יתור

 םירזבאה ול םיחלושש

 .םינושה

 קיפאב שומישה %

 לש םשומישל ףתושמ

 םינושו םיבר םירזנא

 םהמ דחא לכש בייחמ

 ןקתל ומצע תא םיאתי

 תומר) קיפאה לש

 דוקפית ,ןומוית ,חתמה

 -כו הרקב יווק לכ לש

 ,ללכ .ךרדב | .(המוד

 קיפאל סאתוהש רזבא

 קיפאל םיאתי אל דחא

 לש ןקת-תת הווהמ דחאה ןכ סא אלא ,רחא

 .ינשה

 ךכמ תעבונ ימוקמ קיפא לש ייתוימוקמייה <

 דבעמה לש הבורקה הביבסה תא תרשמ אוהש

 -רה ןורכזה תא תוחפל תללוכ וז הביבס .דבלב

 ילגעמו (640₪5) ן ומטמה ןורכז ,(64א) ישא

 לש ייתויתכרעמ"ה .תכרעמה קיפאל רושיגה

 -רצ תרשל ודיקפת יכ התועמשמ תכרעמה קיפא

 .םינותנה דוביע לש הירפירפב ""םייתכרעמיי םיכ

 ,הגוצתה תכרעמ תא ללכ ךרדב םיללוכ הלא

 תרושקת ,םיטקסידו חישק קסיד לע ןוסחיאה

 םינוש םייפקיה םירזבא רוביחו הקוחרו תימוקמ

 .תדלקמו תספדמ ןוגכ -

 י'תוילקול" לש תורחא תומר םג רידגהל ןתינ

 -וקמ תרושקת תשר .סיקיפאל "תוילסרבינואייו

 -המ דואמ קחרה שרפנה קיפאל המגוד איה תימ

 לש ליינה תורדגהל הנוע אוה תאז לכבו דבעמ

 ןיב דיקפת אלמל םילוכי םירחא םיקיפא .5

 םיארקנ הלא .תכרעמה קיפאל ימוקמה קיפאה

 ,ךשמהב ןודנ וב ,ק01 קיפאהו ייסייניב יקיפאיי

 .םהילא ךייתשמ

 בועחמה זכרמב חתבמ דיקנח

 דיקפת שי בשחמב סייונבה םיקיפאה ףסואל

 ירחא בוקענ םא .עצבמ אוהש הלועפ לכב חתפמ

 ךרדב ,יכ הלגנ בשחמב אוהש עגר לכב הרוקה
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 םיישיא םיבשחמל םישדח םיקיפא

 רתויב םיקסעומה םיביכרמה סה םיקיפאה ,ללכ

 תוא לש הירוטסיהה תא המגודל וחק .הרמוחב

 לע הספדוהו םילילמת דבעמ תנכותב הדלקוהש

 המרג דילקה תציחל .םלשוה ךמסמהשכ ריינ

 רורצ ריבעי (תדקלמה רקב) םייוסמ ביכרש ךכל

 -ושת שרודה תותיא ףוריצב (רפסמב 8) תויביס

 (ואדמאתטשד ,הקיספ תוא) דבעמה לש בל תמ

 תא ההזמש ,קיפאה רקב .תכרעמה קיפאל

 -מה קיפאל תדלקמהמ רסמה תא רשגמ ,ןעמה

 ןורכזב םשריו דבעמה יייע טלקי אוהש ידכ ימוק

 .לשארה

 םיציאמהמ םיעוציב טעמ דוע טוחסל יד

 םיסיטרכ לש םיעוציבה תא ץיאהלו - םייפרגה

 אוה טושפה ןורתפה - תדבוכמ המרל ''םישפט*

 ומוקמש ,ייפקיה"' רזבאמ ואדיווה םאתמ תא ךופהל

 לע ומוקמש ,'"'הביל'' ביברל ,תברעמה קיפא לע

 ימוקמה קיפאה

 תואה תא דבעמה ריבעי ךמסמה תנכה ךלהמב

 -עפ לש לודג רפסמ ןורכזה תאמו לא תדלקומה

 ליבקמב .ימוקמה קיפאה ךרד םעפ לכב - םימ

 תללכנ איהש םעפ לכב ךסמה לע תואה גצות

 תובר םימעפ חלשת איהש ךכ ,גצומה דומעב

 ללכ ךרדב עוקתה ,ואדיווה םאתמל דבעמהמ

 -מה תא םירמושש סעפ לכב .תכרעמה קיפאב

 -מה קיפאה ךרד ןורכזהמ תחלשנ תואה ךמס

 -ידה יוביג .קסידה רקבל תכרעמה קיפאו ימוק

 ונממו ןורכזל חישקה קסידהמ התוא איבי קס

 -תב השעת הספדה .םיטקסידה ןנוכל הרזחב

 .תספדמ אוה טלפה רזבאש אלא המוד ךילה

 לש םיפלא תורשע דע תורשעב רבודמ לכה ךסב

 וא דחא תא הקיסעמ ןהמ תחא לכש ,תועונת

 .םיקיפאה ינש

 עוניוע תלוני

 הניא םינותנ ענשל בשחמ יקיפא לש תלוכיה

 רתויב םילוזהו םיטושפה םיקיפאב םג .הנטק

 .הינשב תויתוא לש םינוילימ רפסמ ענשל ןתינ

 -הל רשפא טושפ 47 בשחמ לש תכרעמה קיפאב

 -שב (טייב אוה ות לכ) סיוות ןוילימ 8 דע ריבע

 עיגהל לוכי 33/4860% לש ימוקמה קיפאהו הינ

 -מה .הינשב םיוות ןוילימ 66 לש יתרואת בצקל

 -ימ ירב םהש ןבומב םייתרואת םה ליינה םירפס

 -יה אלמ תא לצנל וננכותש תוכרעמב קר שומ

 יבצמ" תובייחמה תולבגמ אלל ,קיפאה לש תלוכ

 השיגה תוכז תרבעה ךרוצל תוקספהו ייהנתמה

 -תה הדובעה דומ דוע לכ ,ןכא .ינשל דחא רזבאמ

 (205 לש סיוות יכסמ) םיוותב היה 26 לע ינק

 םה ןכש הבורמ בל תמושתל וכז אל םיקיפאה

 -שה הז בצמ .סמועה תויעב סע תולקב ודדומתה

 לע םיססובמ תויהל ולחה םימושיה רשאכ הנת

 .יפרג קשממ

 -ויה לכל אשונ 26-ה ךסמ 205 לש םיוות דומב

 טייב יייע גצוימ םהמ דחא לכ ,םינמיס 2,000 רת

 לש הרוצל טייבה תא תוכפוהה תואלבטה .דיחי

 (םילסקיפ תורשעמ תבכרומה) ךמסמה לע תוא

 -תה רקב לע תואצמנ

 .ואדיווה סיטרכ - הגוצ

 שרוד אלמ ךסמ ןוכדע

 לש רוגישמ רתוי טעמ

 דבעמהמ טייב 0

 רבד ,ואדיווה סיטרכל

 רפסמב תושעהל לוכיש

 -ועל .הינש לש תויפלא

 לש יפרג ךסמ ,תאז תמ

 153 ןיב ללוכ \/ות6ס5

 םגו) ןוילימ 2-ל ףלא

 -על ךירצו םיטייב (רתוי

 תזוזת לכ סע ותוא ןכד

 הרובעתה סמוע .רבכע

 תביבסב ךסמ ינותנ לש

 בלה תמושת תא דקימש הז אוה תיפרג הדובע

 -תפ .יתרוסמה תכרעמה קיפא לש ודוקפית לע

 -דב ,ןורתפה .קובקבה ראווצכ הלגתה אוה סוא

 -ועה תא לוכאל ןויסינ אוה ,ייימוקמ קיפא" תומ

 ורפל סיצור ונא דחא דצמ .הילע רומשל םגו הג

 תכרעמל דבעמה ןיב ךרדב קובקבה ראווצ תא

 -הה תא רומשל סיצור ונא ינש דצמו הגוצתה

 תכרעמה קיפאל םימאותה םיסיטרכב העקש

 יזכרמ דיקפת םיקחשמש סיקיפאה ינש .ןשיה

 לש 808 קיפא סה תאזה הקיטבורקאב

 -או (םיבשחמל הגוצת דויצ ינרצי ןוגריא) 5

 .לטניא לש 107 קיפ

 שדח טנטנ אל

 דבור אוה ימוקמה קיפאה ,ליעל ראותש יפכ

 קיפאמ בשחמה לש הרוטקטיכראב רתוי יסיסב

 -בש םייביטימירפב םג סייק אוה .תכרעמה

 .תכרעמ קיפא םיללוכ אלש הלאב סג - םיבשחמ

 -מה תא הננכית מבישכ .הזכ היה ןושארה ?6-ה

 -שמ לש םיכרצה ,הלש ןושארה ישיאה בשח

 השדקוה ךכמ האצותכו םיירעזמכ ובשחנ וישמת

 גרדומ לודיג רשפאל תילמינימ בל-תמושת קר

 םע ייחותפיי בשחמ סנמא היה ?6-ה .תולוכי לש

 -ישל מבי המסריפ ויטרפמ תאש יטרדנטס קיפא

 -ונ הרוצב קתורמ היה אוה לבא ,ישפוח שומ

 -פה .8088/4.77א182 דבעמה לש םיטרפמל השק

 היה מבי לש םילוקישב רתויב בושחה רטמר

 ןטקה רפסמל קקזנש קיפאב הריחבהו ריחמה



 םילגעמה לכב .דבעמב הטילק ךרוצל ןורכיזהמ

 לש ןמוה בחור ,אלמה ןועשה בצקב םילעופה

 -ומ 30 אוה תחא תיביס ןייצמה ילמשח תוא

 םע המיגדה תא ןמזתנ םאש ךכ ,ךרעל תוינש

 .קוידב תחא םעפ םגדית תיביס לכ ,ןועשה

 ןיא ףרהגמ 33 תוריהמ לעבכ רדגומ דבעמ רשאכ

 30 ךות תמייתסמ ןכא הלועפ לכש תרמוא תאז

 תוכשמנ סנמאש תוטושפ תודוקפ ןנשי .תוינשוננ

 תוקקזנ תובכרומ תולועפ וליאו דיחי ןועש רוזחמ

 תודוקפה לכ ₪156 דבעמב) .םירוזחמ רפסמל

 , 6186 דבעמב ,תוריהמב תועצובמו תוטושפ

 -המ קלח ,486-ה ומכ

 רפסמ תוכרוא תודוקפ

 א רשאכ | .(ןועש ירוזחמ

 תקקזנ תמייוסמ הלועפ

 -זב .םיאצמנה םינותנל

 הברה ךראת איה ןורכ

 ןכש ,דחא רוזחממ רתוי

 רפסמל קקזנ העוציב

 ןושארה בלשב .םיבלש

 םיישיא םיבשחמל םישדח סיקיפא

 .ישיא בשחמב ירשפא אל טושפ ךכ-לכ קיפא

 הל דבעמה לש הלועפה בצק ןיבש וניאר ליעל

 ,"הנתמה יבצמיי יייע םאתל ךרוצ שי ןורכזה לש

 ןיב "תותוא ךוויתייב ךרוצה רמגנ אל תאזב לבא

 ןורכז ביכרב םיניפה לש דוקפיתה .םיביכרה ינש

 רשפאל מייע ,םייתישעת םיטרדנטס יפל עבקנ

 -וש תויתרפס תוכרעמב םיביכר םתואב שומיש

 דבעמב םיניפה לש דוקפיתה ,תאז תמועל .תונ

 לטניא) ןרציה לש םייטרפ םילוקיש יפל עבקנ

 -עמ .דבעמל דבעממ םינתשמ םהו (ונלש הרקמב

 סה דחא דצמ :םיקלח ינש םיללוכ ךוויתה ילג

 הגועה תא לוכאל ןויסינ אוה ימוקמ קיפ

 תא ץורפל םיצור ונא דחא דצמ .הילע רומשל םגו

 תכרעמל דבעמה ןיב ךרדב קובקבה ראווצ

 רבהל הה רשא - העקשהה תא רומשל םיצור ונא ינש דצמו, הגוצתה

 תנרעמה תמר

 ייתכרעמה קיפאי אצמנ הכומנ רתוי המרב

 -אל םימאתמה םירבחתמ וילא ,(5515א1 8105)

 סיטרכ ,קסידה רקב לשמל ,םייפקיהה םסירזב

 -מב .המודכו יסאלק ואדיוו סאתמ ,טלפ-טלק

 דוע ותביבסבו בשחמב םישמוממ םיבר סירק

 ןקתומ םהב םיבשחמב ,לשמל .םיקיפא רפסמ

 סישוע וילא םירבחתמה םירובאה 5051 רקב

 -בא לש רוביח רשפאל ןנכותש קיפא ךרד תאז

 "תוינגרמ תזורחמי  תארקנה תרשרשב םירז

 (פ48צ 6₪41א)

 קיפא ןיב רשגמ רקבה

 קיפאל יפקיהה 1

 ךכ ,ימינפה .תכרעמה

 לוכי םהמ דחא לכש

 -צע ןומטיתב לועפל

 ןקתה יייע עבקנה ,יאמ

 תאז לכבו ,ולש יטרפה

 -כה תא בשחמ דבעמה דחא קיפאמ םסינותנ

 ה ןשיה תכרעמה קיפאל םימאותה םיסיטרכב ל
 -לו  דירפהל | ךירצ אוהו םסינותנה םיאצ

 תאזה תבותכה תא גיצמ קיפאה ןיב םיאתה

 תבותכה | יווק | לע

 תותוא תקפהל ליבקמב ,קיפאה לש (כ0555)

 טולקל ןורכזה יביכרל סימרוגש ןומזיתו הרקב

 .םישקובמה םינותנה תא ףולשלו תבותכה תא

 -זה יביכר ךותב ימינפה םינותנה תפילש ךילהת

 -ולכ ,תוינשוננ 90-ל 60 ןיב ללכ ךרדב ךשמנ ןורכ

 ינפל םירוזחמ 3 וא 2 ןיתמהל דבעמה לע רמ

 יווק לע ביצמ ןורכזהש םינותנה תא ארוק אוהש

 -מה םיבלשה רחא קר .קיפאה לש םינותנה

 הדוקפה תא עצבל דבעמה לוכי הלאה םימידק

 .המצע

 יזיב רוביח

 םיימעפ שמתשהל ונצלאנ תמדוקה הקסיפב רבכ

 ןיב יניפה רוביחה תא ראתל ידכ ייקיפא'י גשומב

 לש ינטשפ רואיתב םג ונשמתשה .ןורכזל דבעמה

 סינותנ קיפא םיביכרמה םיווקה יגוס תשולש

 יווקו סינותנ יווק ,תבותכ יווק - והשלכ בשחמב

 ביכרו דבעמ ביכר ךדיב חקת סא .ןומזיתו הרקב

 תודוקנ תא הארת (םעה יפב ייסיקייגיי) .ןורכז

 לש ייםיילגרייה) םיניפ תרוצב קיפאל רוביחה

 -פה ףוגל תחתמ תורושב םירדוסמה ,(םיקויגה

 הלא םיניפמ קלח דבעמב .זהאמה לש יטסל

 -וחה רדשל קר םדיקפת) תובותכ תקפהל שמשמ

 לש הסנכהו האצוהל שמשמ םיניפהמ קלח ,(הצ

 קלחו (תינוויכ-וד איה םכרד העונתה) םינותנ

 םיאצמנ סימאות םיניפ .ןומזיתו הרקב יווק םה

 לש רתויב תיסיסבה המרהו ןורכזה ביכר לע

 םיניפה ןיב רישי רוביח ידי-לע תמשגומ ייקיפאיי

 .םימאותה

 םה ינשה דצבו קיפאל דבעמה ןיב םיכוותמ

 -של ןתינ וז הרוצב .ןורכזל קיפאה ןיב םיכוותמ

 יתלבכ ומצע קיפאה לש םינייפאמה לע רומ

 -חא םילימב .ויתוצק יתשב הרוקש המב םייולת

 תא (טרדנטס ,ןקתל קיפהל) ""ןנקתייל ןתינ תור

 .קיפאה

 בכרומ ליינה ךוויתה ילגעמ ןיב ,ומצע קיפאה

 לע םיספדומה ,םיילמשח םיכילומ לש הצובקמ

 לש הרוצב (או07₪8םִחִּפסהַאִס) סאה סיטרכ

 -מב ;תיסחי לודג םרפסמ .םיליבקמ תשוחנ יטוח

 -הל ידכ םיכילומ 32-ל םיקקזנ ונא שידח בשח

 ריבעהל ידכ םיווק 32-ל 24 ןיב ,םינותנ ריבע

 ,ןומיתו הרקבל םיווק 20-מ רתוי ,תובותכ

 לכ .ילמשח קפסהו המדא יווק לש לודג רפסמ

 תרבעה רשפאל בייח קיפאב תואה יווקמ דחא

 תוינשוננ 30 בחורב) דואמ םיריהמ םיסלופ

 -ירק יתלבל וכפהיו ""וחרמייי םהש ילבמ (ליינכ

 טלקי דחא וקב רגושמה סלופש ילבמו םיא

 .ליבקמ וקב שערכ

 השק הייהנ אוהו תילמשח הניחבמ השק הז רבד

 -ומ סתואל םיביכר רתוי םירבחמש לככ רתוי

 תא דירפהל ךרוצה רצונ ךכמ האצותכ .םיכיל

 -יהמ םיקיפא .תומה רפסמל בשחמב םיקיפאה

 תיסחי ןטק רפסמ רבחל רשפא םסהל ,דואמ םיר

 םילוכיש רתוי םייטיא םיקיפאו ,םיביכר לש

 .םייטיא םירזבא לש תיסחי לודג רפסמ תרשל

 -מה תא רבחמש הז אוה רתויב ריהמה קיפאה

 .(/0041.805) ארקנ אוהו ןורכזה םע דבע

 -מה קיפאל ימוקמה

 -חה לגעמה אוה "תכרעמה קיפא רקביי .תכרע

 -מה קיפאל רשפאמו םיינשה ןיב רשגמש ילמש

 דבעמה שרודש ןומזיתבו תוריהמב דובעל ימוק

 -ודש ,רתוי יטיאה בצקב לועפל תכרעמה קיפאלו

 -אמ תאזה הדרפהה .םייפקיהה םירזבאה םישר

 -וא הרוצב ימוקמה קיפאה תא שממל םג תרשפ

 ידכ) דבעמה לש םיניפה תרוצתל תילמיטפ

 תויהשהל דימת סימרוגש ,ךווית ילגעמב ךוסחל

 -תל הנועה הרוצב תכרעמה קיפא תאו (תורתוימ

 -וצת ,ללכ ךרדב ,יכ עבונ ךכמ .םייתישעת םינק

 ותוא דבעמה גוסב היולת ימוקמה קיפאה תר

 486 דבעמל םאותמה ימוקמ קיפא .תרשמ אוה

 םיניפ 16 קר ולש) 386א5 דבעמל םיאתמ וניא

 .(סינותנל םיניפ 64 ולש) םויטנפל וא (םינותנל

 -זנ ,ימוקמה קיפאל ףסונ רזבא רבחל הצרנ סא

 אוה וב בשחמה גוסל דחוימב ותוא ןנכתל קקד

 -מה קיפאל םירבחתמה סירזבאל דוגינב ,תרשי

 בשחמל בשחממ ריבעהל ןתינ םתוא ,תכרע

 .הלבגה אלל טעמכ

 -תה תא םכסלו עגרל רוצעל רשפא וז הדוקנב

 805 תאזה הרוצתה תארקנ םללגב תונוכ

 הרובעת יעצמא תנייצמ 805 הלימה תילגנאב)

 םינמז חתולו תועובק תונחת םע ,עובק ביתנב

 דחא לכ .רוביצה שומישל ,רתוי וא תוחפ עובק

 -בו ץופחי אוהש הנחת לכב תדרלו תולעל לוכי

 םיעובקה םיאנתל ומצע תא םיאתי אוהש דבל

 :(תורישה לש

 יתש ןיב יייטרפי תורשקת וק וניא קיפאה 4
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 ןיב רשגל םדיקפתש) ייקבד יביכריי לש רתויב

 קס-ה לש קיפאה .תיעבט התיה (קיפאל דבעמה

 -מה רדתב לעפ וירחא אבש אד-ה לשו ירוקמה

 -יס 8 בחורב סינותנ ספ סע (ץרהגמ 4.77) דבע

 .8088-ה ומכ קוידב - תבותכ יווק 20-ו תויב

 יובמל עיגה 0-ה לש יביטימירפה ןונכיתה

 -הו שארמ החינה מביש יפכמ רתוי רהמ סותס

 -תמ הרוטקטיכראל תופיחדב רובעל ךרוצ ררועת

 ק6-ה תגצה רחאל םינש שולשכ .רתוי תמדק

 ססובמ היהש ,0/47-ה ,ושרוי תא מבי הגיצה

 24-ו םיינוציח םינותנ יווק 16 םע ,286 בבשה לע

 ןונגנמו ץרהגמ 8 לש ןועש תוריהמ ,תבותכ יווק

 ידכ .םייפקיה םיביכר תרקב לש רתוי ללכושמ

 תא מבי הגיצה תרפושמה תלוכיה תא לצנל

 154 .סשל רתוי רחואמ הכזש תכרעמה קיפא

 ןיב הדרפהה .(1ח0ט5ווע 513ת08ז6 אז6חו!60וטזס)

 הרציש וז איה תכרעמה קיפאל דבעמה קיפא

 -מה יימבי ימאותיי לש המיהדמה העפותה תא

 -ישו םירופיש תללכהב המצע מבי תא םימידק

 -צה תכרעמהש עגרב .ישיאה בשחמב םילולכ

 הנוש בצקב חתפתהל הלכי דבעמל הדומ

 -ירז םינרצי ואצמנ ,ינקית קיפא לש תויטטסהמ

 םע דיימ בשחמה לש בלה תלועפ תא וצאהש םיז

 ךכ .286-ה לש רתוי תוריהמ תואסריג תונימז

 16 ,12 ,10 לש סידבעמ םע "47 ימאות" ואצי

 -מה היה לוכי הנושארלו ץרהגמ 20 םג ףוסבלו

 דבלמ לכב םיהזו םיבשחמ ןיב רוחבל שמתש

 -יב לש העטומ יוהיזל איבה רבדה .םיעוציבה

 -מל םיעוציב ידדמ דוסימלו םיצרהגמ סע םיעוצ

 .ק6 יבשח

 הנודחאה הכיבהמה

 47-ה ותיא איבהש ינקיתה קיפאה תכיפהמ

 .ולוכ קושה תא ףוחסל החילצהש הנורחא התיה

 יטננימודה חכה מבי התיה ןיידע 1984 תנשב
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 19%% 'וני לארשי 6

 םיישיא םיבשחמל םישדח םיקיפא

 -אב הלש םינקתה תא וקיח סלוכו 6-ה קושב

 תורמלו 1987 דע ךשמנ רבדה .תטלחומ תוקיד

 הלימהו קחשנו ךלה מבי לש הדמעמש

 תוילילשה תויצטונוקה תא הדביא ייסימאות"

 .מביב ובתכוה ק6-ה סלועל סינקתה ןיידע ,הלש

 7-ה קיפא םג יכ 1987-ב הטילחה מבי רשאכ

 -ותמ תכרעמ קיפאב ךרוצ שיו וכרד ףוסל עיגה

 תא התיא ףורגל החילצה אל איה ,רתוי סכח

 תרוטקטיכרא .השדח הכיפהמל הלוכ הישעתה

 תא התוויהש ,(א64) מבי לש ץורע-ורקימה

 -יא םיבשחמ לש שדח רוד לש הרדישה דומע

 םימאותה ףוספסאמ מבי הדירפה ותוא ,םייש

 .ילסרבינוא ןקתל הכפה אל ,(05/2) שדח סש יייע

 הלש םלתב תכלל ולגרתהש תורכח רפסמו) מבי

 לכ לבא - או64 קיפאל הרבע (תיטמוטוא הרוצב

 -אה סע וכישמה םינטקה םינרציה יפלאו תואמ

 מבי תשירפ ירחא וארק סה ול ,ןשיה קיפ

 ."תינקיתה הישעתה תרוטקטיכראיי

 סלקתהל םיאנותיעו םיפיקשמ ןיב לבוקמ יד

 -חמ איהש המ יכ הנימאה התוינרמויבש ,מביב

 תדוקנמ לבא .וטקפ-הד ןקתל דימ ךפוה הטיל

 הווהמ ורע-ורקימה הרוהט תינכט הפקשה

 -חמ לש הרוטקטיכראב יטנאווק רופיש םסנמא

 לש יתרגישה רופישה דבלמ .םיישיא םיבש

 32) רתוי בחר ,(<רהגמ 8 םוקמב 10) רתוי רהמ"

 -אה הפיסומ י'(םינות) תויביס 16 סוקמב

 לוהינל הנובת לש טנמלא השדחה הרוטקטיכר

 קיפאל םיעקתנה סירזבאה לכש ןמזב .קיפאה

 לוהינל םיקוקז םהו ייסישפיטייל םיבשחנ 4

 -אל םיעקתנה םירזבא ,יזכרמה דבעמה יייע ליעפ

 לע סייד ייםימכחיי תויהל םירומא 6 קיפ

 ילבמ ,םמצעב תורשקתהה ךילהת תא להנל תנמ

 עצבל ןמז ותואב לוכיש 650-ה תא דירטהל

 16 ירזנא ,תורחא םילימב .תורחא תולועפ

 -זנ סהש ןמזב "קיפא יטילש" תויהל םילוכי

 קר אוה יזכרמה דבעמה .סינותנ תרבעהל םיקק
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 201 ירבחמ דועב 8154154 ירבחמל ךשמהב 1.805 :רבחמ םינקתומ םאה חול לע

 תא ומצע לע לטונה ,קיפא יתוריש לש ןכרצ דוע

 -ותנ ענשמ ומצע אוה רשאכ קר לוהינה דיקפת

 .םינ

 ההובג המרב הק'גול

 לולת יתלב קר וניא ץורע-ורקימ גוסמ קיפא

 -לש רשפאמ םג אוה ,דבעמה לש הדובעה בצקב

 לש הקיגולה ןכש ,םינוש םיגוסמ םידבעמב שומ

 ,רתוי ההובג ,הנוש המרב תעצובמ קיפאה לוהינ

 -וימה םיניפב קיפמ דבעמהש הרקבה תותואמ

 רפסמ ול שיש קיפא לבא .הרמוחב ךכל םידע

 ןיב רשפיש ,ייררובייל םג קקזנ סינודא לש לודג

 תינמז וב םישקבמה םירזבא לש תודגונ תושירד

 -ובה ךילהת תא עצבמה לגעמל .קיפא יתוריש

 לש חונימב םיארוק (805 4881ד8/4ד10א) תורר

 עבוק אוהו (תיזכרמ תוררוב תדוקנ) 645 מבי

 רדס יפל קיפאל השיג תויוכז תקנעה רדס תא

 ,תויומידק תלבט יפלו תורישה תושקב תעגה

 -מה לש היכררהב םוקימ רזבא לכל הקינעמה

 .תכרע

 תונוכתה רובע םלשל המיכסה מביש ריחמה

 הז תאו - ןשיה ןקתהמ רומג קתנב היה הלאה

 ,ןכ לע רתי .םלשל םישמתשמה בור ומיכסה אל

 סמ" הישעתה לע תופכל מבי התסינ 1987 תנשב

 יביכר ורכמנ וב הובג ריחמ תרוצב ייתומיאת

 ,ליעל רומאכ .05/2 םאות רצייל הצרש ימל 64

 -מה רוביצו סמה תא סלשל ומיכסה תורבח טעמ

 לע הרורב הרוצב ויתונמזהב עיבצה םישמתש

 ךומנ ריחמ תפדעה לעו רבעה םע תומיאתב ונוצר

 תורחא תורבח םג לבא .םירפושמ םיעוציב לע

 -מה לע "ןטק" 154 קיפא יכ הנקסמל ועיגה

 -יס 32 לש םינותנ קיפא םהל ,םישדחה םידבע

 1987 תנשב .ץרהגמ 20-ל לעמ תוריהמו תויב

 יפרגה קשממל תיטירק תובישח התיה אל סנמא

 ינרצי .יייע ץורע-ורקימה תייחדל ליבקמב ןכש)

 -עמ תא מאל ושש אל הנכותה יחתפמ ,הרמוחה

 יפרגה קשממה תאו 05/2 השדחה הלעפהה תכר

 םימושיב לבא | (קזטפטחופווסח א/גחפקטז-ה ,הלש

 קיפא ,םיתרשב ומכ ,טלפ-טלק תולועפ יריתע

 .ומתושלוח תא רוריבב הארה 154-ה

 םירוביש הצקימ

 194" ןקת ביבס זא הדכלתה םינרצי לש הצובק

 הסינ בוש שדחה ןקתה .רוציקב ₪154 ,יירפושמ

 רומשלו הגועה תא לוכאל לש ןשיה ליגרתה תא

 תוילנויצקנופה לש ייהבחרהיי יייע ,תינמז-וב הילע

 רבחמל .ייהלעמ-יפלכ-תומיאתיי לע הרימש ךות

 תכרעמ סע ,ינש רבחמ ףסוותה 154 לש ןשיה

 -!יסה תא תאשל םדיקפתש ,םיכילומ לש הינש

 תותוא תאו תובותכו םינותנ לש תופסונה תויב

 לש ייסכחיי לוהינל םישרדנה םיפסונה הרקבה

 סיטרכל תרשפאמ תאזה הבחרהה תרוצ .קיפאה
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 סיטרכלו 8154 ץירח ךותב דקפתל ןשי 4
 -מה ינשב .ןשי 154 ץירחב דקפתל שדח ₪58
 -ימ ידיל האב אל תפסונה תוילנויצקנופה םירק
 תא חפל ךילשהל ךירצ אל שמתשמה לבא ,שומ
 לש הבכרה ללוכ ₪154 קיפא .הרמוחב ותעקשה
 רופישו 32-ל תבותכה יווק ,32-ל סינותנה יווק
 -מב יונישה .ץרהגמ 8.33-ל 8-מ - תוריהמב ריעז
 הארנש המ סע ףתושמ הנכמ רוציל דעונ תוריה
 ,םייזכרמ םידבעמ לש תוריהמל וטקפ-הד ןקתכ
 -חמ לבקל ןתינ קיפאה לש רדתה תא .ץרהגמ 3
 לכבו רחאמ .דבעמל ןזומה רדתה לש 4-ב הקול
 -מב םיטייב 4 ₪154 קיפאב רגשל ןתינ רוזחמ
 איה וכרד תיברימה םינותנה תרבעה בצק ,ליבק
 .הינשל טייבהגמ 3

 לש םסידומב קר גישהל ןתינ יברימה בצקה תא
 לש הרישי הנזהב ,(808515) "תורורציי רוגיש
 לכב .(פאוג) ןורכזל יפקיהה רובאהמ סינותנה
 עברל דרוי םינותנה תרבעה בצק םידומה ראש
 טייבהגמ 8 ךרעבל רמולכ ,יתרואיתה אישהמ

 תייעיבר ןיצהל תנמ לע קיפסמ הז בצק .הינשל

 -רג םימושיב לבא ,םיצבק תרשב תשר יסיטרכ

 תכרעמ לש תויפצה לע תונעלמ קוחר אוה סייפ

 קיפא לש שומימה ,תאז תמועל .השידח הגוצת
 ,וס4 קיפאמ רקי תוחפ ותויה תורמל ,ם158

 -ממ רתוי ףיסומ ןיידע

 לש ריחמל רלוד םייתא

 רתלו  םאה | סיטרכ

 סיטרכ לכל רלוד האממ

 נוציח .רזבאל םאתמ

 ךרוצה איה תפסונ היעב

 לע םידחוימ םירביירדב

 -תה תא ליעפהל תנמ

 -אה לש תודחוימה תונוכ

 רבד לש ומוכיסב .קיפ

 התואל הכז הזה קיפאה

 הל תננוצ םינפ תלבק

 -ימה ןכל סדוק הכז

 לנחלוש םושי םע ,ליגרה שמתשמל .ץורע-ורק

 רתוי הובג ריחמ םלשל הקדצה התיה אל ,לבוקמ

 -תי לבקל תנמ לע םירביירד תויעבב ךבתסהלו

 םיבשחמ ישכורמ זוחא 90 .םישמוממ אל תונור

 .יחכונה ןמזל דע 154-ל םינמאנ וראשנ םיישיא

 \ם54 קיבאו 'ברגה קשמלה

 תוחתפתהב היצנגטס לש ,אירב אלה בצמה

 3 הסריג רשאכ תויטירקל עיגה ,תכרעמהו קיפא

 -מה םלוע תא ףוחסל הלחה \/וחשסשפ לש

 ואר םעפה ,זא דע בצמל דוגינב .ק6-ב םישמתש

 קנוח ןשיה קיפאה ךיא סהיניע-ומב םישמתשמה

 -נש םיבשחמ .יזכרמה דבעמה לש תלוכיה תא

 תחת ולעפ םה רשאכ רתויב םיריהמכ ובשח

 -עה תביבס רשאכ רתויב םייטיאל וכפה 5

 תיעבל הנושארה הפורתה .תיפרגל הכפה הדוב

 1994 'וני לארשי ץ6

 םיישיא םיבשחמל םישדח םיקיפא

 -המ קלח ריבעהל התיה תכרעמה ורעב קנחמה
 .ואדיווה םאתמל יפרגה ךסמה בוציעל תוירחא
 יציאמי םשב םג םיעודיה ,ייסימכחיי םימאתמ
 הכירעה תולועפמ רכינ קלח םיעצבמ ,"'ו/וחס5
 ךרוצ אלל ,ומצע סיטרכה לע ךסמה בוק לש
 וז הרוצב .סומעה קיפאה ינפ לע םינותנה עוניש
 סהש יפכ) םייפרגה םיעוציבה תא ץיאהל ןתינ
 לשמל | ,םייטרדנטס םינחבמ | יייע םידדמנ
 10 יפ (ק6 1.85 תודבעמ לש זגקחוטפ א וחחוהזא
 .רתויו

 תרמצל ץורימהו ןובאיתה אב לכואה םע לכא

 -אה םייתנשב ירטסיהל ךפה םייפרגה םיעוציבה

 -מה רחא רמאממ דומלל רשפאש יפכ .תונורח

 -הו ומוציעב ןיידע ץורימה ,הז ןויליגב םסרפת

 סויה םיכרתשמ הנש יצח ינפל לש םינאיש

 םיעוציב טעמ דוע טוחסל ידכ .רוחאמ קחרה

 לש םיעוציבה תא ץיאהלו םייפרגה םיציאמהמ

 ןורתפה תדבוכמ רתוי המרל ייםישפט" םיסיטרכ

 ואדיווה סאתמ תא ךופהל אוה רתויב טושפה

 ,תכרעמה קיפא לע ומוקמש ,יייפקיהיי רובאמ

 הו .ימוקמה קיפאה לע ומוקמש ,ייהביליי ביכרל

 10 יפ םיהובג םינותנ יבצקל עיגהל לוכי ןורחאה

 תוקל לש ףוריצהו יתכרעמה קיפאהמ רתויו

 תיתועמשמ תפסותב ךורכ אל ויתורישל שדח

 /1-805 יכ רורב רתוי ךורא חווטל 5 |
 שדח ןקת תינבב ךרוצ שיו ינמז ןורתפ קר הווהמ

 תרשרשב ףסונ יאלט הווהמ וניאש ,ןיטולחל
 "תומיאת תולבגומ תוחבשה''ה

 רזבא ,ןכ לע רתי .םאה חול לש הינבה תויולעל

 -דל קקזנ וניא ימוקמה קיפאה לע ןכושה

 דבעמה תניחבמ .ותלעפהל םידחוימ םירברייר

 -רה ןורכזה לש הבחרה ואדיווה םאתמ הווהמ

 םאתמה לעש ןורכזל סינותנ בתוכ דבעמה .ישא

 - רתוי רהמ םיבר םירקמבו - תוריהמ התואב

 .6ו-ה ןורכזל תאז השוע אוהשמ

 היםרגרה תונורחי

 דבעמה ןיב רישיה רשקה תרזחה לש ,הזה דעצה

 הלודג הגיסנ ,יביסרגר הארג ,יפקיה רזבאל

 .47 קיפא לש ןונקיתהו 1984 ינפל ררשש בצמל

 סה םייפרגה םיעוציבה תצאהב תונורתיה לבא

 -הש דע ,תוריעז הכ שומימה תויולעו םימוצע

 -ישה ראש לכ לע רבג םדוקה בצמל רוזחל יותיפ

 .הגוצתה תכרעמל רושקה לכב תוחפל - םילוק

 854 ןוגריא לש דעצה ירוחאמ היצזילנויצרה
 םיקקזנ םייפקיהה סירזבאה לכ אל :הטושפ איה
 ןורתפב עיקשהל יאדכ אל ןכלו ריהמ קיפאל
 היעבה םא .154 קיפא לש קנחמה תיעבל ידוסי
 ןורתפ אצמנ יזא הגוצתה תכרעמ איה תירקיעה
 םילוכי םירונאה ראש לכ .וז היעבל ריהמו לוז
 ולבסי םהש ילבמ 154 ימאות תויהל ךישמהל
 רומאכ ,אוה 554) "ונלש"י היעבה תאש ךכמ
 (הגוצת תוכרעמו דויצ ינרצי לש ןוגריא ,ליעל
 ."ונרמגו גנבזיי חסונב ונרתפ

 -הל הז ,/1 805 םשב עודיה ,/85 לש ןורתפה
 םישמתשמה יכרצ לע הנע אוה .תידיימ החלצ
 תניתבמ רתויב תיביטקפאה הרוצב הווהב
 םיתורישה תא ביחרהל רשפאמ םג אוה .תויולע
 קסיד םאתמ םג ףיסוהלו ואדיווה םאתמל רבעמ
 -ומכ .ימוקמ קיפאל תשר סיטרכו ימוקמ קיפאל
 ךפוה /1-805 קיפאל עקתנה סיטרכ לכש ןב
 ,דבעמה לש תינורכניסה הביבסהמ קלחל דיימ

 דבעמה ומכ בצק ותואב קוידב ץורל וילע רמולכ

 ןומזיתה יקוח לכל ףופכ תויהלו ישארה ןורכזהו

 סירושקה םיביכר לש םיילמשחה םיטרפמהו

 -פמ תאו רחאמ ,דחוימב .ישארה דבעמל תורישי

 יא ,486 לש קשממה יקוחל ומיאתה פ54 יטר

 סא חול לע /1-805 יסיטרכב שמתשהל רשפא

 ימוקמ קיפא אשונה

 תא לשמל - הנוש

 לש תויביסה 64 קיפא

 -מה ,ןכ ומכ .םויטנפה

 םיסמוע לש | תולבג

 תורשפאמ םיילמשח

 -רכ 3 וא 2 קר עוקתל

 ןתינ .קיפאל םיסיט

 תא ףוקעל תיתרואת

 יייע לינה תולבגמה

 ילגעמי לש הפסוה

 קיפאה ןיב "ךווית

 י:תימא"ה | ימוקמה

 ,(1-805 -ל סיסבכ תרשתש ולש הבחרה ןיבו

 -רל תחתמ עקרקה תא םיטימשמ ךכב לבא

 הרקי הייהת האצותה - 554 לש היצזילנויצ

 .ידמ תיטיאו ידמ

 הווהמ (סירבחמה סוקימו הנבמ) תיזיפ הניחבמ

 -ומה .תכרעמה קיפא לש הבחרה 1-805 קיפא

 סיטרכ לע םיספדומ ימוקמה קיפאה לש םיכיל

 -הו תכרעמה קיפא לש םיכילומל ליבקמב םאה

 םירבחמל ךשמהב סימקוממ םיפסונה םירבחמ

 לוכי דחא סיטרכש ךכ ,ימוקמה קיפאה לש

 םירבחמ ול שיש יאנתב) תינמז-וב עוקת תוייהל

 -מה קיפאבו 1-05 קיפאב (םיגוסה ינשמ

 -כל רשפאל איה הז בוציע לש הרטמה .תכרע

 לש םיריהמה עונישה יתורישמ תונהל םיסיטר

 לע קר םינימזש תכרעמ יתורישו ימוקמה קיפאה

 םיעגמ /ם5 לש ףסונה רבחמב .תכרעמה קיפא



 ראשהו תבותכה תותוא תא םיאשונ 30 ,םינות

 .םיינורטקלא םישער תעינמו ןומזיתל םישמשמ

 %1-808 קיפא תא תרשמ דחא הקיספ וק קר

 -ייל ךרוצ ןיא וב בשחמ ראתל השקש ךכ ,(1ספ)

 .יסאלק תכרעמ קיפא םג ליבקמב םש

 םיקיבא בוליש

 -מב לועפל לוכי 1-805 קיפא יכ רוכזל בושח

 וא ם15א, 154 - םינוש תכרעמ יקיפאל ליבק

 קיפא לכ לש םייסחיה תונורתיהו רחאמ .א16

 ךרדב יכ אצמת ,םינוש הדובע יאנתב םישממתמ

 טושפ 158 קיפאב הוולמ /1-805 קיפא ללכ

 קיפא ןיבל וניב סג וגוויזש םינרצי שי לבא .לוזו

 יטרפמ יייע תוכמתנ אלש תובר תונוכת .םז5א

 אלש ךכ) תיטמוטוא היצרוגיפנוק לשמל ,/5

 -תה תונכותו םירפמיג ,סזש יקספמב קחשל ךירצ

 -י) ,(תכרעמל סיטרכ םיפיסומש םעפ לכב הנק

 -מה יקיפאמ דחא םע בוליש יי'ע שומימל תונת

 .י'םימכחייה תכרע

 הסריג) ינושארה טרפמה

 םיישיא םיבשחמל םישדח םיקיפא

 1992 ףוסל דע .לטניא לש םיינייפוא אל תונסס
 -וק הביטנרטלא תעצה וז הרבח הגיצה אל
 איהש תורמל ,₪154/58 םיקיפאל תיטרקנ

 -ונה רעפל תרחא הרבח לכמ רתוי תעדומ התיה

 -אה לש תלוכיל הלש םידבעמה תלוכי ןיב רצ

 הכורא הירוטסיה םג לטניאל .םינשיה םיקיפ

 -או םיריהמ בשחמ יקיפא חותיפ לש תראופמו

 יסדנהמ רשאכ 70-ה תונשב דוע הלחהש ,םינימ

 םיקיפאה דחא תא וחתיפ לטניא לש תוכרעמה

 םשב םייתישעת םיבשחמ-ורקימל סינושארה

 -תמ תואסריג הרבחה החתיפ זאמ ,5

 -ופ רפסמב הפתתשהו ליינה קיפאל רתוי תומדק

 יקיפאל םייתישעת סינקת וחתופ סהב םימור

 -עה ץ6-ה םוחתב המ סושמ .םיבשחמ ורקימ

 ידכ הארנכ ,ךומנ ליפורפ לע רומשל לטניא הפיד

 סירשואמ אל רבכש ,היתוחוקל תא זיגרהל אל

 תוכרעמ יתתו תוכרעמ תינבב הלש תוליעפהמ

 ,ףסומ ךרע יקוושמו 05א ) םינרציה קושל

 םוקאוו רצי םימאותל מבי ןיב ערקה . 1

 -כו וילא סנכהל הרהימ אל לטניאש םוחתב

 /1-808 קיפא לש (0

 הפפככ 486-ל םאתוה

 םויטנפה אוב םע .דיל

 תא ןכדעל ךרוצ רצונ

 תא לצנל תנמ לע טרפמה

 -אה לש לדגומה בחורה

 תוביס 64) ימוקמה קיפ

 תאו (ליבקמב סינותנ

 תוהובגה תויוריהמה

 תנכדועמה הסריגה .רתוי

 -וידב ןיידע תאצמנ (2.0)

 884 יכ רמאל רשפא םייללכ םיווקב לבא סינ

 ךות ייקוה-דאיי תומאתה לש תוינידמב הכישממ

 .תיברימ תומיאת לע הרימשו תויולעה רועזימ

 רבחמ תפסוה יייע תישענ תויביס 64-ל הבחרהה

 -מו תכרעמה רבחמ תא ללוכ רבכש ,רוטב ףסונ

 -חה םיטרפמה תחבשה .יסיסב 1-805 רבח

 הכימתו ץרהגמ 50-ב הלועפ רשפאת םיילמש

 ןומטמ ומכ ,תומדקתמ תויצקנופב

 .םיריהמ "תורורצייו ואתודת-ם 6

 תוחפל םויכ לבגומ ישממ 1-805 קיפא סא

 רומא ייחבשומייה קיפאה ,הינשל טייבהגמ 44-מ

 חוטב אל !9 יפ הובג יברימ םינותנ בצקב ךומתל

 לאיצנטופה תא שממל היהי ןתינ תואיצמב יכ

 -תפ שפחל היצביטומה יכ חוטב לבא ,יתרואתה

 תלוכי רסוחמ תעבונ הניא 585-מ הנוש ןור

 .תוריהמב םינותנ ענשל

 לטניא לש הש'גה

 -עמ יקיפא לש דיתעה אשונב רורב אלה בצמה

 -הו תוליעפ רסוחמ הבר הדימב עבונ 76-ל תכר

 ,ידיתע רצומ הבר הדימב ןיידע אוה 1 וא
 תוישיאה תוכרעמה םלוע לע ולש תועמשמה לבא

 ₪0 יבש ןאכ .פפג לש תולבגומה תורטמהמ תגרוח
 דחא תא הווהיש שדח יזכרמ ןקתב רבודמ

 ידיתעה ע6-ה תרדגה לש ךוותה ידומע תשולשמ

 היארב ./554 לש םינקתה ורצונ ךכמ האצות

 קר הווהמ /1-805 יכ רורב רתוי ךורא חווטל

 ,ןיטולחל שדח ןקת תינבב ךרוצ שיו ינמז ןורתפ

 תוחבשהייה תרשרשב ףסונ יאלט הווהמ וניאש

 ."תומיאת תולבגומ

 יטרפמ לש הנושארה הסריגה תא המסרפ לטניא

 ,תברועמ התיה קושה תבוגת .1992 ילויב 1

 וחינזה לבא םיבושח םיטנמלא וללכ םה ןכש

 -אה .ידימ שומימל םיישעמה םיטקפסאהמ המכ

 -מו ייהרוגס" הרדגה םה םייבויחה םיטנמל

 -שח םילגעמ לש ןונכיתה תונורקע לש תקייוד

 דוגינב .קיפאל רשקב דקפתל םירומאה םיילמ

 םיללוכ 61 יטרפמ ,םייללכה \ם5 יטרפמל

 םהב הדימעש ,םירטמרפה לכ לש בייחמ טוריפ

 -כה לכ ןיב תילנויצקנופ .תומיאת החיטבמ

 -מה ,ינש דצמ .קיפאל דיתעב וננכותיש םיסיטר

 יזיפה הנבמה לש טוריפ ללכ אל ינושארה טרפ

 דיימ ליחתהל ולכי אל םינרציהש ךכ רבחמה לש

 הנגריאש הדובעה תצובק .םיסיטרכ לש הינבב

 תא האיצוה יזיפה טמרופה תרדגהל לטניא

 ךרעב ,1993 יאמב קר בחרומהו ןכדועמה ןקתה

 לטניאש םיבבשה תכרע לש רורחישל ליבקמב

 .קיפאב הכימתל החתיפ

 רוגיב לע תודבגתה
 תודלי תולחמו

 יכ הדבועה ,םינמזה חולב 554 ירחא רוגיפה

 תוחול לש שדחמ ןונכיתב ךורכ קיפאה שומימ

 -זו ןהינימל תודלי תולחמ ,תרבגומ תולעבו םאה

 אל ןיידע קיפאהש ךכל ומרג ,תלבגומ תונימ

 הדימב ןיידע אוה 01 .קושב ץופנ שומישב אצמנ

 סלוע לע ולש תועמשמה לבא ,ידיתע רצומ הבר

 תולבגומה תורטמהמ תגרוח תוישיאה תוכרעמה

 הווהיש שדח יזכרמ ןקתב רבודמ ןאכ .ץם5\ לש

 ק6-ה תרדגה לש ךוותה ידומע תשולשמ דחא תא

 -מה תרוטקטיכרא סה סירחאה םיינשה) ידיתעה

 יחכונה בצמהש תורמל .(הלעפהה תכרעמו דבע

 יכ תוארל ןתינ רבכ ,ןיטולחל יתישארב אוה

 -וש תוכרעמב ףתושמ הנכמל ךופהי 201-ה קיפא

 -מו %א86 תרוטקטיכראמ רתוי וליפא תוינחל

 .\צוחשסשפ תואסריג

 -הש תורבחה תמישר

 הכימת הכ דע ועיב

 אל תללוכ 761 קיפאב

 -חמ לש תוינרצי קר

 סירזבאו

 תא םג אלא ,?0-ל

 לש תוינרציה תיברמ

 תויונבה הדובע תונחת

 -יא אל הרוטקטיכראב

 -שי לפאו מבי .תילטנ

 םג ק06] קיפאב ושמת

 םשיית לטיגיד ,םסאשזק6 יססובמ םיבשחמב

 טלויה ,אפלא תוססובמ הדובע תונחתב ותוא

 -מב ןהו הדובע תונחתב ןה ותוא מאת דרקפ

 דחא ןקת חילצמ הנושארל .דועו הרטקו יבשח

 -ית קיפא ביבס םיבושחה םינרציה לכ תא דחאל

 -יט לע תכל תקיחרמ תועמשמ הייהת רבדלו ינק

 בושחימ לש תונוש תוירוגטק ןיב תולובגה שוטש

 .ינחלוש

 תוירק'ע תומגל

 וללכ 61 יננכתמש ךכמ תעבונ תאזה החלצהה

 ןונכיתב תוירקיעה תומגמה לכב הכימת טרפמב

 :םיינתלוש םיבשחמל הרמוח

 -יש ,ליבקמב תויביס 64 ,בחר םסינותנ קיפא

 ,םויטנפ ידבעמ לש הביבסב תילמיטפוא לעפ

 ווק -ל ,אפלאל) םישידח ₪156 ידבעמ םסג ומכ

 -לו םסשסזק6 לש תומייוסמ תוא סריגל ,0

 64 ןב םינותנ קיפא שי 4 לש ₪156-ה ידבעמ

 .(תויביס

 לבגומ וניא ןכלו ייימוקמ קיפא" וניא 01-ה 4
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 וא םייוסמ דבעמ לש תמייוסמ הרוטקטיכראל

 וניא ולש שומימה תאז סע .תמייוסמ החפשמ

 םירקיימ הכש ,ייקבד יביכריי לש הכימת ךירצמ

 .ם154-ו או64 יקיפא לש שומימה תא

 -עמ תבורמ הביבסב הכימתל ןנכות 01-ה

 -מב דובעל רמולכ ,(אוט1זקא068551א0) םידב

 קיפאה .דיחי 670-מ רתוי ןקתומ םהב םיבשח

 -וק תא חיטבמה ןונגנמב הרמוחב ךמות שדחה

 -המ דחא לכב םירומשה םסינותנה תויטנטסיסנ

 תבורמ הביבסב) דבעמ לכל סירושקה םינומטמ

 -ואמ הביתכיי לש ןומטמ תוינידמ םע םידבעמ

 -מב ונכדועש םינותנ יכ חיטבהל םיבייח ,ייתרח

 ןומטמ לכב סג תיטמוטוא ונכדועי דחא ןומט

 םירחא םידבעממ עונמלו םתוא ןטחאמה רחא

 .(ישארה ןורכזב םינכדועמ אל סינותנל השיג

 דואמ הובג םינות) בצקל ןנכות 201 קיפאה

 -ושי לש תושירדה .ואדיוו הידמיטלומ ימושיב

 ןכש ,ליגר סינותנ דוביע לשמ תונוש הלא םסימ

 אוה רמולכ ,ייינורכניסיי אוה םהלש םינותנה סרז

 דויצ תונוכתמ עבונה ,עובק ימינפ בצק לעב

 יווק ,היזיוולטה ךסמ ,ואדיווה תמלצמ) הצקה

 .(המודכו תרושקתה

 יטילש" ןיב "תוררובייב ךמות 201 קיפא %

 ןתינ ךכ .תויומידק לש היכרריה םאתהב י"קיפא

 -הש ינפל ועצובי םייטירק םיכילה יכ חיטבהל

 -הל םילוכיש םירזבאל רבעות קיפאב הטילש

 \/וסחו!סז
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 םיישיא םיבשחמל םישדח םיקיפא

 -ובע תא ומייסי םיפדעומהש דע תונלבסב ןיתמ

 .םתד

 םידוק סע ,ולשמ תודוקפ תפש שי 701 קיפאל

 -אב הטילשה תישענ התועצמאב ,תויביס 4 לש

 יייע קיפאל הלעפה תוינכות בותכל ןתינ .קיפ

 לוניש עצבל ךרוצה ךסחנש ךכ ,הטילשה תפש
 םירטמרפה תא תונשל סיצורש סעפ לכב הרמוח

 .לעופ קיפאה סהב

 ןומטמ ןורכזב תורישי ךמות 201 -ה קיפא

 ,(ומצע בבשה לע ןכוש וניאש ,12 ןורכזה) ינשמ

 הבכרה יסיטרכ לש תיטמוטוא היצרוגיפנוקב

 ןתרטמש תורחא תובר תונוכתבו (קוטָפ 8 וע)

 -הו שמתשמה ,ןנכתמה לש םייחה לע לקהל

 .ק6 תרמוח לש קזחתמ

 הדובע יחתממ רבעמ ןובשחב חקול טרפמה 4

 -ושה םיבשחמה לכב םילבוקמה ,טלוו 5 לש

 ךופהל היופצה טלוו 3.3 לש המרל ,סויכ םיינחל

 ןיטקהל תרשפאמ חתמה תדרוה .ידיתע ןקתל

 םייגול םילגעמ לש ילמשחה קפסהה תכירצ תא

 ןוכסח :תורטמ יתש גישהל ךכו יצחמ תוחפל

 -יא לע הרימשל םיצמאמה תרגסמב - היגרנאב

 תרצונה םוחה תומכ לש הנטקהו - הביבסה תוכ

 .ויביכר תונימאב תמגופו בשחמב

 ק61 קיפאב תיברימה םינותנה תרבעה בצק 4

 -יס 32 לש הרוצתב הינשל טייבהגמ 132-ל עיגמ

 םאק8חפוסח |
 סטפ וח[67808 |

7 
 ו

 דבעמה לש ימוקמה קיפאה ןיב ,/'םייניב קיפא' אוה 701 קיפא ,לטניא תרוטקטיבראב
 .תכרעמה קיפאו

0 
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 -יס 64 לש הרוצתב הינשל טייבהגמ 264-לו תויב

 םיסחייתמ הלא םירפסמ יכ רוכזל בושח .תויב

 -ומ םינותנה רשאכ ,"תורורצייב הדובע דומל

 הו בצמ .ןורכזב תובקוע תובותכל קיפאב םימרז

 ינייפוא אוה לבא יללכ םינותנ דוביעב רידנ יד

 .הידמיטלומו ואדיוו ימושיל

 קר רותפל דעונ אל 701-ה יכ שיגדהל סג בושח

 תאז) תיפרג הדובע תביבסב הגוצתה תייעב תא

 ומכ ,יייתימאיי ימוקמ ורעב עצבל רתוי לק

 תא ףילחהל דעונ אל םג אוה ינש דצמו (5

 -בא לש תורישל עגונה לכב םינשיה םיקיפאה

 .(םימדומו תוספדמ ומכ) םייטיא םייפקיה םירז

 -אה תיכרריה עצמאב סוקמ סופתל דעונ 2061-ה

 -אל ימוקמה קיפאה ןיב - םאה-חול לעש םיקיפ

 .א(6ג וא 154,154 קיפ

 ואידיוה בצקב

 -נה יבצק לש תועמשמה לע עגרל בכעתהל יאדכ

 -נה בצק "ייתימאיי שומימבש תורמל .ליינה סינות

 ןיידע ,םייתרואתה םיאישהמ רתוי ךומנ םינות

 -צש הממ רועיש-ןיאל םיהובג םיבצק לע רבודמ

 -הו הגוצתה ,קסידה תכרעמב הכימתל ךיר

 קיפאמ תופצל רשפא םיילאיר םיאנתב .תרושקת

 סינותנ עוניש בצקל עיגהל תויביס 32 לש 61

 -מה קסידה ,האוושהל .הינשב טייבהגמ 80-כ לש

 וז תלוכימ זוחא 5-מ רתויל קקזנ אל רתויב ריה

 טייבהגמב קפתסהל לוכי טנרתא תשר סיטרכו

 .הינשל דחא

 76] אלל םג בוט תויהל לוכי םיצבק תרשש רורב

 םימכתה םייפרגה םימאתמה תיברמ םג סויכו

 לש טרסה בחורמ תוחפ הברהב קפתסהל םילוכי

 ואדיוו ?תאזה תולוכיה תא ךירצ ןכ ימ .1

 ,הידמיטלומ תוגצמב וב םישמתשמש יפכ ,יייחיי

 דיתעבו - (\וטשס 76600ח[6ז6ח0וחע) ואדיו ינוידב

 .בשחמב תבלושמ היזיוולטב םג

 ינחלוש בושחימב ואדיוו לש יזכרמה דיקפתה

 בורקה דיתעב םיחותיפה תיברמל עינמה היהי

 ןיא יכ רורב סויה רבכ .רתוי הריהמ הרמוח לש

 -יה תיברמ תא עצבל תנמ לע םויטנפב ךרוצ

 הליע םיווהמה הלא ,םירוגשה םייקסעה םימוש

 .יקסיעה רזגמל םיבשחמהמ זוחא 95 תשיכרל

 ([א/ג61א6) האמדה ,תוללכושמ סייבית תונכות

 -ופ .הנומת דוביע 81(, אוט1//ד10א) היימדהו

 תמצועל תוקקזנ סופדל הנכהו יטסילאירוט

 דיתעב הקופיס לע אובת אלש ,תיברימ דבעמ

 םישמתשמ לש ייהחמוגיי ימושי הלא לבא ,בורקה

 ירחא ףרוטמה ץורימל הקדצהה .תיסחי םיטעמ

 ידיתעה דיקפתב איה םילדגו םיכלוה םיעוציב

 ואדיוו תוא דוביע .הדובעה ןחלוש לע ואדיוו לש

 סויטנפ םג איבהל לוכי תיתיב היזיוולט תוכיאב

 -אב היזיוולט תוא .תוחוכ תסיפאל (רהגמ 6

 אבה רודה תא םג עינכי (אפד/) ההובג הנחב
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 ה" -  םישיא םיבשחמל םישדח טםיקיפא =

 .םידבעמ לש

 תיחרבט ה'זיולט

 ךרוצ שי בשחמב יתרפס ואדיוו תוא םירזהל ידכ
 םיריממ רשאכ .ק61 קיפא לש עונישה תלוכיב
 טמרופל (לארשיב 31) ינקית היזיוולט תוא
 25-ל תכפוה ואדיוו לש הינש לכ ,פטקסזס
 3 םע םילסקיפ 800א600 לש הנחבאב תונומת
 רבודמ לכה ךסב .לסקיפ לכל (תויביס 24) טייב
 טלקה סיטרכמ םימרוזה ,הינשל טייבהגמ 36 לע
 -מה ךותל (יתרפסל ךפוה יגולנאה תואה סש)
 הנומת דוביע ךרוצל ,בשח

 -וימה הקיפרג םע בולישו

 חראמה םושיה יייע תרצ

 וא הידמיטלומ סושי)

 -יעה רחאל .(ואדיוו ןויד

 -תזו תא חולשל שי דוב

 םאתמל ןורכזהמ הנומ

 -הל שי ךכל סגו ואדיווה

 ,הינשל טייבהגמ 36 תוצק

 לש 761 קיפא ,לכה ךסב

 דדומתהל לכוי תויביס 2

 יתרפס ואדיוו תוא םע

 ראשת אל לבא ,סוחד אל

 -פת ליבקמב עצבל תלוכי לש יהשלכ הברור
 .םיפסונ םידיק

 -נש היצפוא ,תויביס 64-ל 201 קיפא תבחרה
 -מה לש תנכדועמה הסריגה םוסריפ םע החתפ
 טייבהגמ 150-מ רתויל עיגהל תרשפאמ ,םיטרפ
 -יוולט תונומת לש הגצהל תקפסמ תלוכי ,הינשל
 קר סויכ הנימז המוד תלוכי .ההובג הנחבאב היז
 יייע תורצוימה הלא ומכ ,תויפרג הדובע תונחתב
 רתויו 10 יפ הובג ןריחמש ,סקיפרג ןוקיליס
 תנקתה יכ תרמוא אל תאז .רתויב רקיה 26-המ
 -וסל .ותוא תכפוה 20-ב ריהמ קיפא
 יחרכהו ןושאר דעצ הז לבא ,הדובע-תנחת-רפ

 .יןחלוש לכ לע יח ואדיוויי לש ןוויכב

 עצמאב בוט םוקמ

 ,ימוקמ קיפא וניא ללכ 761-ה ליעל רכזוהש יפכ

 -יהב ומוקמש ריהמ יתכרעמ קיפא אוה אלא

 -מה קיפאה ןיב - עצמאב אוה םיקיפאה תיכרר

 -מה טוטרשב .םייטיאה םירזבאה קיפאל ימוק

 דיקפתה תא תוארל ןתינ רמאמה תא הוול

 -ור ילאמשה ןוילעה קלחב .061-ה לש יזכרמה

 -ה) דבעמה לש ייתימוקמייה הביבסה תא םיא

 ישארה ןורכזה תכרעמ תא תללוכ איה .(סשט

 -יחה ןומטמה תאו .(תאגא| יביכר+ ןורכז רקב)

 סג הז בשחמב סינקתמ ונייה סא .(680683₪) ינוצ

 -מב ,הז רוזיאב רבחתמ היה אוה 1 803 קיפא

 -אב .דבעמל רישי רשק סע ,ןומטמל ליבק

 יייע דרפומ קיפאה ,תאז תמועל ,ק61 תרוטקטיכר

 1994 יוני לארשו 6

 הארנ רויצבש ,(265!88) ינורטקלא יירשג"
 לש תורטמה תחא .ןורכזה רקב סע דחא קלחכ
 -קה איה 01-ל םיבבשה תכרע חותיפב לטניא
 לעש ייקבדייה יביכר רפסמ לש סומינימל הנט
 ק6] רשגל ןורכזה רקב ןיב בולישהו םאה חול
 .הז ןוויכב ץמאמל המגוד אוה

 סיטנמלאה דחאכ רויצב גצומ יפרגה םאתמה
 -חא םיטנמלא .ק61 קיפאל תורישי םירשקתמה
 -וכ םהו רויצה לש ןותחתה קלחב םיגצומ סיר
 תשר יסיטרכ ,ואדיוו טלק ,קסיד רקב םילל
 קיפאה ןיב רבחמ ינש רשג .דועו (תפס1) הריהמ

 הד הלהקה ריד האוטאקו האק שתהא שהה 00008000

 טעמ קר שי 486 בשחמ לש םא-חול לעש |
 ךפוה ןורתיה ,ץ1-פ0פ קיפא לע 1 קיפאל ןורתי
 תומדקתמ תומרופטלפל םירבוע רשאכ יתועמשמל

 גוש עסשזע6 ,אפלא) םויטנפ יבשחמ ומכ ,רתוי
 רחא ₪156 ססובמ בשחמ וא

 תויהל לוכיש ,םייטיאה םירזובאה קיפאל הזה
 םיארוק הזה רשגל .או6א וא ם154 ,184 קיפא
 קיפאה תא ךפוה אוהו ייקיפא תבחרה קשממ"
 ריהמה קיפאה לש (81צפ) יידבעייל יטיאה

 םיקיפאה ינש ןיב דודיבה .(אוג5דפ= ,"ןודאייה)

 -רה לע רתוימ ילמשח סמוע תעינמל םג שרדנ

 יקנ ,רהמ דובעל םיבייחש ,ם61 קיפא לש םיביכ

 .יטנגלאו

 יטגרנא םלוע

 רדתב םינותנ רודיש יכ רמאמל אובמב ונרכזה

 םירזבאה םיברתמש לככ רתוי השקל ךפוה הובג

 הווהמ קיפאב עוקתה רובא לכ .קיפאה לע

 היגרנאהמ קלח עלובה ,ילמשח (1.08ם) ייסמועיי

 לכ .קיפאה יכילומב םירדושמה תותואה לש

 ךירצ קיפאה ךותל םינותנ רדשל הסנמה רובא

 םהש ידכ ,תקפסמ היגרנא ולש תותואל קפסל

 -כה ראש לכ לש סמועב ןיטולחל ועלבי אל

 -תמ םיסלופהו הלדג תוריהמהש לככ .םיסיטר

 לכב המולגה היגרנאה תומכ תדרוי ןכ םירצק

 761 קיפא .סמועב דומעל השקתמ רדשמהו תוא

 קפסל בייח רדשמ לכש הרוצב תילמשח רדגומ

 םיסמוע 10 לע | תורבגתהל | היגרנא

 ינייפוא 61 סיטרכ לש סמועה .י'םייטרדנטסיי

 ןתינש ךכ ,םייטרדנטס םיסמוע 2 עצוממב אוה

 ירובא) קיפאב םיסיטרכ 5 -מ רתוי אל עוקתל

 -מל םיקקזנ סםניאו םאהזחול לע םייונבה 1

 ךכ ,דחא ינקית סמוע םיווהמ עקת/עקש רבח

 םיניקתמ סא סירזבא 5-מ רתויל עיגהל ןתינש

 יטרפמ ,האוושהל .(ומצע םאה חול לע םהמ קלח
 -אה רשאכ םיסיטרכ 3 עוקתל םירשפאמ פא
 40-ב םיסיטרכ 2 ,ףרהגמ 33-ב \ר ימוקמה קיפ
 .\רהגמ 50-ב דיחי סיטרכו רהגמ

 ןיינע הניא .ש01-ה קיפאל דבעמה ןיב הציצחה
 יבצמל סורגל לולע םוגפ ןונכית .ךכב המ לש
 הרודהמל ריהמה קיפאה תא וכפהיש הייהשה
 -מה סיבבש תכרע הניכה לטניא .154 לש הינש
 ייהציצחי יייע .הייהשהה תויעב לע תרבגת
 םוקמ הווהמ רשגה הב הקינכט - (םטחימאזאס)
 .קיפאל קיפאמ רבעמב סינותנל יערא ןוסחיא

 בתוכ 600-ה רשאכ

 אל אוה 261 קיפאל

 -הש דע ןיתמהל ךירצ

 תא לבקי יפוסה רובא

 גאדי רבכ ךכל .רסמה

 לוכי דבעמה .רשגה

 -לו .ותדובעל רוזחל

 -עכ רבדה תא תואר

 ,המוד הרוצב

 ץ61 רובאמ האירק

 -ואב םנמא הליחתמ

 ,דחא רוזחמ לש ןדב

 צצוחה כייחא לבא
 לטניאל ףסונב .דבעמל ףוצר סינותנ סרז חיטבמ
 -בח לבא ,261 יבבש תכרע מבי קר הכ דע הגיצה
 סא תוחול רוציב תוחמתמה תורחא תובר תור

 ועידוה (815-ו 001, \או]) 15 ד

 -יפ לש םייפוס םיבלשב תואצמנ 201 תוכרע יכ

 -הל קפס אלל סורתת רתוי ההובג תונימז .חות

 ,שדחה קיפאב שומישה תבחר

 חומדקחמ תומרובטלב רע

 טעמ קר שי 686 בשחמ לש םא-חול לעש דועב

 ןורתיה ,/1-805 קיפא לע 201 קיפאל ןורתי

 תומרופטלפל םירבוע רשאכ יתועמשמל ךפוה

 ,אפלאו םויטנפ יבשחמ ומכ ,רתוי תומדקתמ

 .רחא ₪156 וא קסטז6

 -וה דבעמל /1-805 קיפא ןיב הדמצהה ,תישאר

 -מל ןנכות אל אוהו רחאמ .ןורסחל ןורתימ תכפ

 לעמ םיימוקמ םיקיפא לש תוהובגה תויוריה

 ייהציצחייל קקדזי 1-80 קיפא ,רהגמ 50-ל

 -שמ הטאהל אובת הרקמ לכבש ,והשלכ גוסמ

 -יאה תואמצעהיי ,ןכ לע רתי .םיעוציבב תיתועמ

 -וצב דובעל לוכיש) 061 קיפא לש ייתילאוטקלטנ

 רתי דבעמה תא דירטהל ילבמ תיטנגילטניא הר

 תחת הדובעב סוצע ןורתיל ךופהת ,(הדימה לע

 סימינ תובורמ הלעפה תוכרעמ

 -וי ,ואוחטסש5אד תמגוד ,(אוט1ה דחק םזאס)

 קיפאה רשאכ /1-805 תוכרעמב .05/ וא סקינ

 -פנ הדרטההש דע תונלבסב ןיתממ דבעמה ליעפ

 לועפל םיינשל רשפאמ 261 קיפא וליאו תקס

 .ליבקמב



 -שמ לש םקלחב לופי רתויב לודגה ןורתיה לבא

 -יתע ץסשסזק6 יבשחמו הדובעה תונחת ישמת

 -כב םהלש הנחתה תא אלמל ולכוי הלא .םייד

 לש קנעה תויומכב םירצוימה ,םילוז 761 יסיטר

 ירזבאמ סירקי שוטניקמ ירזבא סויכ .ק6-ה קוש

 יריחמ םע רעפהו זוחא 30 דע 25-ב םיליבקמ 6

 .זוחא 100-מ רתוי אוה הדובע תונחתל םירזבא

 -יה תויומכ איה ריחמה ירעפל תירקיעה הביסה

 האוושהב הדובע תונחת לש תיסחי תומועזה רוצ

 קיפא תא תושעל תננכתמ ,לשמל ,לפא ,סס-ל

 יססובמ שוטניקמ יבשחמב יזכרמה קיפאל 1

 ,שוטניקמה לש יחכונה קיפאה רשאכ ,קסטז6

 חולודג םישועש םינטקה
 םייפקיה 261014 ירזבא

 (89 ימעמ ךשמה)

 דואמ טעמ התשע הרבחה .םאמד-א(61א

 ונילא עיגה אוה ,רצומה תא תונשל ידכ

 -ושמ םידומע המכ היה ךירדמהו םש ילב

 ססקעהפחו לש תרתוכ םע ,תוכיסב םיכד

 .ףד לכ שארב אגווסחה| 5600

 ףסונ רמוח תלבקל ןופלטה רפסמ וליפא

 .אגווסחג| לש 885-ה לש היה

 ןנכות ןומיסא-תעבט סיטרכ לכש תורמל

 .םילדבה רפסמ ויה ,מבי ידי לע קוושו

 מבי לש ךסאשהח תוחַפ 16/4 יסיטרכ

 -וה קטו6 2808 לש 21018902-4/16-ו

 סהירבחל ומדו תוטשפבו תולקב ונקת

 .ןייוצמ דועית ללוכ ,טנרתאב

 אופוס 4 לש ,םירחאה םירצומה ינש

 םירביירדב ושמתשה דוסחוג5-600910 לשו

 היה .הנקתהה תינכות אלל ךא ,מבי לש

 הרוצתה בוק תא ונמצעב ךורעל ונילע

 תעבט תוריהמ ןוויכ ללוכ 05

 וחלש תוחפל 'ווסחו-60046-ב .ןומיסאה

 סתמועלו | .חלצומו בחרומ | ךירדמ

 ךירדמה לש סוליצ וחלש אגַפּוסִת4או-ב

 .מבי לש

 יטוחלא םג םיצור

 רוציל תרשפאמה ,תיטוחלאה היגולונכטה

 -וק אשינ בשחמ םע תיטוחלא תרושקת

 -ישה ןווגמ תא הלידגמו םיברל תמס

 .תויורשפאהו סישומ

 אסא, קזסאוח, קט ₪28( ומכ תורבח

 קוושל תונווכתמ וא תוקוושמ >וזססחו-ו

 , ק0או6014-ל יטוחלא מ"תר ריממ בורקב

 -תה ;בל םיש ךא .11 גוסמ אירחל םאתומה

 םיישיא םיבשחמל סישדח סיקיפא

 -יש רשפאל ודיקפתש 'ידבעייל קפוה ,אטפטפ-ה
 הנווכה רשאכ .םינשי הבחרה יסיטרכב שומ
 שוטניקמ בשחמב ןיקתהל לכות ,שממתת תאזה
 תואמ המכ ךוסחלו 5051 םוקמב [פ5 קסיד רקב
 .םירלוד

 קיפא תא ךופהל ץמאמ לכ לטניא השוע םייתניב

 םשל .ינחלוש בושחימב ילסרבינואה ןקתל ?01-ה

 תדעווב תורחא תורבח ףתשל הנכומ איה ךכ

 -חל רשפאל ,ינכטה טרפמה חותיפ לש יוגיהה

 -לו תורחתמ םיבבש תוכרע רצייל תורחא תורב

 -קה תא חיטבתש הרוצ לכב רוביצה תא תוצר

 -מב םיחתפתמ מייתרל םייפקיה סינק

 תונעל תובר תולאש ןיידע תומייקו תוריה

 םינקתהה קוידב דציכ ,לשמל ,ומכ ןהילע

 -קת לע הבתכ האר ,הטיש וזיאב) ודבעי

 המו (11 ןויליגב תיטוחלא סינותנ תרוש

 !הרבעהה בצק רמולכ ,טרסה בחור היהי

 -הה םע םייתניב תוכחל לוכי התא סא

 -מה לע וא םייוסמ רצומ לע הטלח

 .תאז השע ,ולש היגולודות

 מייתר אשונל הדעו המיקה [555-ש זאמ

 םילושכמ הדעוה הרבע ,1990-ב תיטוחלא

 .רודיש תויגולונכט תעיבקל הכרדב סיבר

 וא עדימה תוחיטב ומכ ,םירחא סיאשונ

 לש 802.11 טרדנטסב ורדגוי תוערפה

 הרשפ לע הדעווב וטילחה הנורחאל .. 5

 ,הטויט .דחא טרדנטס רבכ סייסל הרטמב

 -יב תרגסנ טרדנטסה לש (תיפוס ילוא)

 .הלא סימ

 םע קושל תאצל הנושארה התיה ?זסאוחו

 הלחה התעו תיטוחלא מייתר תייגולונכט

 ,הירצומ לש ינשה רודה לש תוקידבה תא

 קטש ומכ סירחא םסינרצי .תגחַפס1.( 2

 סיצפוק אוזססח-ו כגו8 80% ,אהווסחה]

 אוזססח .םירצומה תלגע לע םסג התע

 -רכ איצוהל ןהיתש תוננכתמ אגווסחה]-)

 רבכ תיטוחלא תרושקתל 01018 יסיט

 אוזססחו לש א6ו\/גו6 סיטרכ .בורקה ןמזב

 אוסח060) 654 תארקנה המיכסב שמתשמ

 -נב תרזענ ₪54-ה תמיכס 56ז%1065 /\ז08)

 םימקוממ רשא ,םיקשממ ,השיג תודוק

 -מו דרשמל ביבסמ תויגטרטסא תודוקנב

 וזכ השיג תודוקנ לכ .תשרל סירבוח

 -שמ .ביבסמ םירטמ 50 לש חטש הסכמ

 ,הינשל תחא הדוקנמ עונל םילוכי םישמת

 ילבמ ,לעפמ וא סופמק חטש ךותב לשמל

 -תמ קזסאוחו .תרשל (ףוצר) רשק דבאל

 המוד היגולונכט עימטהל תנווכ

 03261.4 א/2-ב

 תמאתומ השיגה תודוקנ תייגולונכט

 לש סרטניאה יכ רורב .ןקתה לש הריהמה הטיל

 לש תונימז יכ תעדוי הרבחה :יכונא אוה לטניא

 לאנת אוה שומימב לוזו המצוע בר תכרעמ קיפא

 -ימה קושב הלש תויטננימודה ךשמהל יחרכה

 רובע סלשל הנכומ לטניא לבא .ינחלושה בושח

 תורחתל יסיטרפמ תחיתפיי לש השק עבטמב ךכ

 תוינידמ .חבש לכל הייואר איה תאז לעו תישפוח

 חיטבת ,תובורקה םייתנשב ךשמת איה םא ,וז

 בושחימב ילסרבינואה קיפאל ךופהי 61-ה יכ

 .ינחלוש

 -אר .תוביס יתשמ יטוחלא מי:תרל דחוימב

 50 לש רצק קחרמל רדושמ תואה ,תיש

 ותועמשמש רבד ,קפסה ךסחנ ןכלו םירטמ

 סיתרש ,ןכ ומכ .הללוסה ייח ךרוא תלדגה

 םילוענו םירוגס םירדחב םימקוממ םיבר

 .השק םהילא תיטוחלאה השיגה ןכלו

 יסיטרכב הליבומה התיה רשא ,אגווסח]

 סע סכסה לע המתח ,ק6א1014-ל טנרתא

 קוושלו חתפל ידכ דזגטס|ו8 6

 רצומה .יטוחלא סינותנ תרושקת רצומ

 לש ןושארה ןועברב תאצל יופצ ןושארה

%. 

 םורטקבס בחר
 םודא-ארצניא וא

 ללכ ךרדב שמתשמ יטוחלא מייתר םאתמ

 רודיש סשל תויגולונכט יתשמ תחאב

 -יש וא םורטקפס בחר וידר רודיש :תואה

 יטוחלא מיתר יחתפמ .סודא-ארפניא רוד

 -טב שומישל סהירצומ תא  םסיננכתמ

 הטיש) סורטקפסה בחר וידרה תייגולונכ

 -ישה תיגרנאש ךכ סיננפואמ וידרה ילג הב

 אח טרס בחור רתוי ינפ לע רזפתת רוד

 .(היצמרופניא ריבעהל ידכ ךירצ רשאמ

 השימג הטיש איה טרס בחר וידר רודיש

 ךרד רודחל הלוכי ,בושח רתויש המ ילואו

 תולודג תויומכ ךא) תוריק לש בר רפסמ

 .(תוערפהל סורגל תולולע תכתמ לש

 תייגולונכט לש הנקתהל תוטיש יתש ןנשי

 לכב ףוציר רודיש :טרס בחר וידר רודיש

 ירותינב ייינצפוקי רודישו טרסה בחור

 לשמל ומכ ,תובר קוש תוצולח .רדת

 תואה וב ףצר רודישב תושמתשמ ,קזסאותו

 עדימהו א-ה ספ לש םייוסמ סוחתב ץופנ

 .בחר םירדת סוחתב ליבקמב רדושמ

 תספותו תכלוה סירדת ןיב רותינה תטיש

 תוא .םינרצי ברקב תוירלופופ הנורחאל

 תינבתב וידר ירדת רפסמ ןיב רתנמ וידרה

 (125 ימעב ךשמה)
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 חינרג היצרפנניא

 ןייווק .ר ]האג

 צ/וחטסש5-ל םיפרגה סיציאמה קו

 החיתר תדוקנל 1992 תנשב עיגה

 -תה יכ התיה הנכסה .תנכוסמ

 יכ חכשתו ןופצה תא דבאת הישע

 -ומ קפסל איה םינרציה לש תינושארה הבוחה

 -רה שמתשמל ,תיתימא תלעות םינתונה םירצ

 תיקסיעה הביבסב ,םייתימא םימושיב ,ליג

 תא םיביצמה םירצומ סוקמב .תימוי-סויה

0 
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 -עה םלוס שארב הדיחיה תימיטיגלה הרטמה

 ןבאמ וכפה 20 1485 ינחבמ יכ וניליג ,תופיד

 ינחבמ ,םיעוציב ןחבמ לכ ומכ .הרטמל ןחוב

 רצומב ינייפואה שומישה תא םימדמ 6 5

 תונתינה ,קייודמב תורדגומ תומישמ עוציב יייע

 לכ ומכ .תקייודמ (86ק6910011ווע) .תויתרזחל

 -מה לש לוקוטורפהו דוקה ,דחושמ יתלב ןחבמ

 םינרציה יייע הניחבל ןיטולחל םיפושח םינחב

 םיצאומ ואדיוו יסיטרכ

 תוילמינימ תושירד סה הלא לכ .םישמתשמהו

 .יביטקייבוא ןויצ קיפהל רמייתמש ןחבממ

 -רל רשפא ,שארמ עודי ןחבמ לכב ומכש אלא

 המ עדויה דימלתש יפכ .םינחובה תא תומ

 ןחבמל ןנוכתהל לוכי ןחבמב תולאשה הנייהת

 ןיטולחל חינזמ אוהש ךות ,תילמיטפוא הרוצב

 ךכ ,ןחבמב אלש דומילה יאשונ ראש לכ תא



 -דה תא ןיכהל היה לוכי יפרג סיטרכ לש ןרצי

 0140006 ןחבמב ןייטצהל ולש סירבייר

 עוציבב ןייטצהל ךרוצה תא חינזהלו \/וחחוגזא

 אוה תאז תושעל יותיפה .םייתימא םימושי

 תנשב הרבע םייפרגה םיציאמה תיישעת .סוצע

 3-מ הלעמל) תודיחי ןוילימ 10-ה וק תא 3

 -ויב הבושחה הירוגטקל הכפהו (רלוד דראילימ

 -יא םיבשחמל החבשה/הבחרה יסיטרכ לש רת

 יפרגה סיטרכה ,םיבר 76 ינרצי רובע .םייש

 סהלש רצומה ןיב דיחיה לידבמה סרוגה אוה

 בצמל סיווקמ סה ולש ןיטינומה לעו םירחתמל

 -תה .קושב ףידע סוקימב םהלש רצומה תא

 בושח טנמלא וויה \/וחנסש5 יציאמ לש תונוכ

 ץ6 יבשחמ ןוילימ 5-מ רתוי לש הריכמב

 -ימ 15-כ לש קוש רמוא הזו ,דבלב בייהראב

 רשאכ םיררחסמ הלאה םירפסמה .רלוד דראיל

 ןגוה אל ןורתי תגשה יכ ןובשחב חקול התא

 קירטב לכה ךסב ךורכ היה \/וחחוגזא ינחבמב

 .רביירדה לש סיינש וא דחא

 העיז ךסוח ןומטמ

 ןמזה ידי לע הבר הדימב עבקנ ןויצה ,המגודל

 םיצאומ ואדיוו יסיטרכ

 עדימ תלבקל ןיתממ ץיאמה רשאכ זבזובמה

 ךופהל ידכ ,ישארה ןורכזהמ טסקט וא יתנומת

 לסקיפ לכ תראתמה ,ייהגוצת המישרייל ותוא

 -ימ 16.7 דע 16) תויביס 24 דע 4-ב ךסמה לע

 -הה תוריהמב תורחתהל סוקמב .(סינווג ןויל

 הרטמה וזש ,םילסקיפל יפרגה עדימה לש הרמ

 -הל וסינ ייסימכחתמייה ,ץיאמה לש תרהצומה

 .הנתמהה ןמזב "ןוכסחיי יייע ףכה תא תוט

 -ודי ןחבמה לש םיטסקטהו תונומתהו רחאמ

 ןורכזל הזה עדימה תא וניעטה סה ,שארמ םיע

 לכה ךסב רבודמש הנאותב ,יפרגה סיטרכה

 -כט .תימיטיגל (640₪5) "ןומטמ" תקינכטב

 תרסח איה לבא ןחבמב תלעות האיבמ וז הקינ

 םיאנתב ןכש ,םייתימא סימושיב יתימא ךרע

 -נה לש שארמ תננכותמ תויתרזח ןיא םייתימא

 .םינות

 יפויזל עגונב ועמשנש תונעטה יכ ןייצל בושח

 םייפרג םיסיטרכ ינרציל קרו ךא ונווכ םינחבמ

 -למ תא ושע אלא .םמצע םיבבשה ינרציל אלו

 רחא רוד הנשה הנשה ואיבהו הנמאנ סתכא

 םימכחותמו רתוי םיריהמ םיבבש לש רוד

 -הל ידכ םינחבמה תא ףייזל ךרוצ ןיא .רתוי

 םיצאומ ואדיוו יטיטרכ .םיעוציב ינחבמ

 טופנ545 םוו9 | ו 093545 8 91545 1191 שו 91545 8

 הנשה הלחש המוצעה תומדקתהה תא תואר

 ןיב תורחתה לבא - םייפרג םיציאמ יעוציבב

 םתעד לע םהמ המכ הריבעה םיסיטרכ ינרצי

 סםיססובמה םיסיטרכ יכ וניאר ךכ .תיקסיעה

 המוד תיפקיה הרמוח לעו םיבבש םתוא לע

 -הש תואצותל םינחבמב ועיגה ,(ההז אל סא)

 לש םיאנתב הרבסה-ירב סניא ןהיניב םירעפ

 .תנגוה תורחת

 םיינשה סיבוט

 ומרגש קושב תוררועתהה תא וניאר םג הנשה

 קיפא דחוימב ,םישדחה סיימוקמה םיקיפאה

 המרמ םיבשחמב העשה-ווצל ךפהש ,%

 854 לש תירקיעה הרטמה .הלעמו תינוניב

 ריהמ שומימ התיה 1-88 יטרפמ חותיפב

 יכרצ תא רקיעב תרשיש ,ימוקמ קיפא לש לוזו

 ףוס תארקל .הרקש המ קוידב הזו - הגוצתה

 םיקפוסמ םיבשחמה תיברמ וב בצמ רצונ 3

 -תל םינוקה לש תועדומהו /1-8טמ קיפא סע

 סנמא .שדח אישל העיגה יפרגה ץיאמה דיקפ

 תא דירומ ץורעה לש לדגומה טרסה בחור

 ץיאמ יייע םייפרגה םיעוציבה תא רפשל חלה

 .תסווא 618ק7/0550ות8 )|18

 ו

 0230060 !ח1שה781/0ה 465600 ח 0

 הוז 68 11001005 6951/68

 .תקסוהה 86ת6חב66 1280/

 הדו 0ז3קתוט5 0 וזזב 10 8

 דו זו \0!זזפ קוט 8

8008 6558701 1-0:.5 5000 

 םומחוסחב 5163וזח סוס 8

 םוהחסחס ל וטז 8
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 וחיכוה םישדח םיבשחמ ינוק לבא ,\שוחס5
 חנת לא הזמו הזמ" הרמיאב סתוקבד תא
 .ייךדי

 תא האיבה תאזה תמלהתמה תונתלעפה לכ

 -מה ביבס תולאשה .הכובמל םישכורה תיברמ

 עקרקה תא וטימשה הובג יפרג ןויצ לש תועמש

 תריחבב סיבושחה סינוירטירקה דחאל תחתמ

 תפוקתל סתוא הריזחהו םיבשחמ דויצ

 01800006 ינחבמ תלבק ינפלש תואדווה-יא

 סג .הישעתה לש וטקאפ-הד ןקתכ \\והחוגז%

 -יב ןיבל "וטניי םייפרג םיעוציב ןיב רשקה

 איה הקיפרגה סהב) סיירחסמ םימושיב םיעוצ

 (עצבל הרמוחה לעש תולטמה ללכמ קלח קר

 ומכ ,םייטטניס םינחבמ סאה הלאשה .םמוע

 -מה םינחבמ לע םיפידע ,(0ז8קחו05 \\ותחוהזא

 -תל התכז אל ,םייתימא םימושי לע םיססוב

 -עב ורצבתה תונחמה ינש ידיסח .תצחומ הבוש

 םייוסמ - קדצ שי יכ חיכוה ןויסנה ,םהיתדומ

 .תודמעה יתשב - לבגומו

 םישדח םינחבמ

 (2ג/1-סגטופ תודבעממ קלח) 26 1.485 תודבעמ

 ,השדחה םינחבמה תכרע תא הנורחאל וצמיא

 -יב ינחבמ חותיפל זכרמהיי ידי לע החתופש

 זכרמה | .2ו/(-כגצמ ,םאה תרבח לש "יםיעוצ

 וינייעמ לכש הזב ,הישעתב ונימב דיחי ףוג אוה

 לנחבמ חותיפב םידקוממ

 סוש אלל | ,36ה6החוהז\

 ינוציח ףוגל  תובייוחמ

 -הל איה הרטמה .והשלכ

 -מה םינחבמהש ךכל עיג

 זכרמה ידי לע םימסרפת

 סינקתכ ולבקתי

 -יב תניחבב וטקאפ-הד

 -זב ,הלוכ הישעתב םיעוצ

 ,תיגולונכט תופידע תוכ

 -ואו | דימתמ | ןוכדיע

 .תנגפומ תויביטקייב

 7-כ העיקשה לכ םשל

 סויגב םיבר םינוילימ

 תכרעמ תלעפהו תודבעמ דויצ ,םיחמומ תווצ

 תללוכ השדחה הכרעה .הנימב הדיחי הצפה

 :םיקלח השולש

 ק6 ינחבמ לש תנכדועמ הכרע - 6 36חסח 0

 דוקפיתל םינחבמ תללוכה ,םייסאלקה 5

 ;ןורכזהו דבעמה ינתבמ ,205 תביבסב

 םינחבמ לש תנכדועמה הכרעה - \/וה86חסה 0

 - קסידו הקיפרג ינחבמ ללוכ ,\/וחשסוא תביבסל

 ,תילכתב השדח םימושי ינחבמ תכרעו

 דוק תצרה תללוכה ,(1.0 הסריג) \/וחפוסחס 94 ,

 ךות םיירלופופ \/וחטסא5 ימושי 12 לש יתימא

 סוי-סויּב תינייפואה הדובעה תביבס תאמדה

 .יקסיעה

 199% יוני לארשו 6

 םיצאומ ואדיוו יסיטרכ

 הז טקפסא לש יטטניס ןחבמ ונלא \/וח5וסחפ 4

 ללוכ ןחבמ אלא ,קדבנה דויצה לש רחא "וא

 -יב תיחכונה תואיצמל המאתה לש ללקושמו

 ןה וב תולולכה תונכותה 12 .םיָיקסיע םימוש

 ןהו ו/וחטסאפ תחת שומישב רתויב תוירלופופה

 ןהיניב .םימושי לש בחר םורטקפס תוגציימ

 1-2-3 סוטול ,דנלרוב לש סקודרפ תא ואצמת

 לש \\סז6 םילילמתה דבעמ ,\/וחסוש< תסריגב

 -רג תונכות תגציימכ 0061284 ,טפוסורקימ

 האצוה תנכותכ סודלא לש קגָפ6אַּגאטז-ו תויפ

 הלבטב העיפומ האלמ המישר) תינחלוש רואל

 -יגה לש יתימא דוק ללוכ ןחבמה .(113 ימעב

 ליינה תונכותה לש רתויב תונכדועמה תואסר

 לע תיטמוטוא ןתוא ץירמש ,הניחב טירסתו

 עוציבה ןמז תא דדומו עובק םינותנ \בוק

 .ללוכה

 62-80א%1 לע ןחבמ

 לש םיטייבהגמ תואמ ללוכ \/וצוסח6 94 ןחבמ

 -יה .ס0-אסאו טילקת לע קפוסמ אוהו דוק

 לכ אל ןכש ,םימלשומ סניא סנמא ולא םימוש

 ןכש קלח לכ לבא ,ויקלח לכ לע ןחבנ סושי

 -יג איהש השיא אלו ירוקמה דוקה אוה לולכ

 לש תימלוגה האצותה .תקפקופמ כאוס תסר

 האצותל סחיב תלמרונמ ,תוינשב ןמז ,ןחבמה

 0030 20:80 בשחמ לע הלבקתהש

 עבקנש ,אאאו ןורכז טייבהגמ 4 םע 386/25א1

 וננמלא וויה לעוחטסשפ 'ציאמ לש תונוכתה

 יבועחמ ןוילימ 5-מ רתו' לש הריכמב בושח

 לוע קווע דמוא הזו ,דבלב ב"הראב 0

 רדלוד דראילימ 15-כ

 ציריש בשחמ ,לשמל .10 ןויצל סוחי תדוקנכ

 -מב םייסיו הלופכ תוריהמב \/וחפוסח6 94 תא

 תא לבקי ,ליינה בשחמל סחיב ,ןמזה תיצח

 ןויצל הכזי ןמזה עברב קפתסיש ימו 20 ןויצה

 -תה יביכרמ לכב יולת הזה ןויצהש ןבומכ .0

 אוה ןכלו ,קסידב הלכו דבעמהמ לחה ,הרוצ

 .דיחי ביכרל אלו ייבשחמ תכרעמייל ןויצ הווהמ

 םיעוציבה תדידמ לש רשקהב וב שמתשהל ידכ

 שי ,לשמל ,םייפרג םיסיטרכ לש םייסחיה

 ךותב סינושה םיסיטרכה תא ןיקתהל ךרוצ

 -וגה ראש לכש ךכ ,ןיטולחל ההז המרופטלפ

 - תיסחי איה תיפוסה האצותה .ולטבתי םימר

 3 סיטרכ יכ רמאל ונל תרשפאמ איה רמולכ

 30%-ב םייקסיע םימושיב הקופתה תא רפשי

 - 8 סיטרכה תא תללוכה המוד הרוצתל סחיב

 קודה רשק הרושק סג איה .טלחומ ןויצ אלו

 -הש םיסיטרכ ינש םתואו המרופטלפה תרוצל

 היה בשחמה רשאכ ,30% היה םהיניב רעפ

 הנוש רעפ וארי ,ןורכז טייבהגמ 8-ב דייוצמ

 היהי בשחמה רשאכ (רתו: ןטק וא לודג)

 רשאכ וא ,ןורכז טייבהגמ 16-ב וא 4-ב דייוצמ

 -ישה תא לטבנשכ וא ,ףלחות קסידה תכרעמ

 .5חוג₪218א ןומטמב שומ

 תונטרפב סחייתהל ךרוצ שי הלא תוביסמ

 .ןחבמה יאנת תא אדוולו \/וחצוסח6 94 ינויצל

 רסח אוה הרוצתה טוריפ אלל האצותה ןויצ

 ןויצ ,ינש דצמ .העטמ וליפאו תועמשמ

 -הו תחא תיפיצפס תכרעמ לש \/וחפוסח6 4

 ,הרחתמ תכרעמ הלביקש ןויצה סע ותאווש

 -תה תא םידקת אלל קוידב אבנל ךל רשפאת

 -יגר םיאנתב ,ןהיתשמ הייופצה תיסחיה הקופ

 לכ לש תיסחיה תובישחב טבלתהל ילבמ ,םיל

 .םייטטניסה םינחבמב יקלח ןויצ

 םינחבמ דודיש

 -מה לש תוכרעה יתש דוסיהמ ונוש ליבקמב

 ק6 לש 205 ינחבמב .םייטטניסה םינחב

 תא ףקשמש ,יביסנטניא ןוכדיע ךרענ ₪6חסה

 ,הז סוחתב סג הנורחאל ולחש תויוחתפתהה

 םייסלמ קוחר ןיידעש

 ישמתשמ .ודיקפת תא

 סיכישממ | \/וח605

 05 תונכות ירהל

 -ושמ ילרגטניא קלחכ

 םהלש הדובעה ןחל

 ןפואו .םינפ סושבו

 -הל םימיכסמ סניא

 -מה יעוציב תא בירק

 ידכ ,כ05 תחת בשח

 -בה תונורתיב תוכזול

 קר יוטיב ידיל םיא

 ימושי םיצירמ רשאכ

 לונישה לבא .(/וחסש5

 ויהש ,ו/וחפטחסח ינחבמב סנכוה רתוי יטמרדה

 הלא םינחבמ .הרבעש הנשב הרעסה דקומב

 לע השקמה הרוצב שדחמ ונבנו רכה אלל ונוש

 אל םיקירט יייע תומישמה תא ףוקעל סינפייזה

 יטנוולרה \צוחפטחסח לש ביכרמה .םיימיטיגל

 ןחובש ,0ז8קחו05 \\וחחוגזא-ה אוה וז הריקסל

 תויפרג תויצקנופ 66 לש עוציבה תוריהמ תא

 .\וח6סש5 לש

 ןחבמב לבקתמה ןויצה :הרהזא לכ תישאר

 וניא (0ז3קחוס5 \\וחחהזא 4.0) שדחה

 -וק תואסריגב ולבקתהש םינויצל האוושה-רב

 ףקשמ הזה ןויצה איהש הניחב לכמ .תומד



 ןיטולחל הנוש הניחב

 ןיב רעפהו תמדוקהמ

 הסריגב לבקתמה ןויצה

 -יגב לבקתמה ןויצל 0

 לש 2.1 הסר

 תויהל לוכי \/וה8טחסח

 ,ןכל .!300%-מ רתוי

 הריקסב אצמת רשאכ

 -יקש יפרג סיטרכ יכ וז

 60 לש ןויצ רבעב לב

 הינשב םילסקיפ ןוילימ

 שדחה ןחבמב עיגה

 םילסקיפ ןוילימ 14-ל

 השעמ ךכב ונפשח יכ בושחת לא ,דבלב הינשל

 -ותה ןכלו םינוש םינחבמה .ילאסולוק תימרת

 סינוש םיסיטרכ ןיב םירעפה .תונוש תואצ

 ןיידע םה לבא ,שדחה ןחבמב ומצמטצה ילוא

 .רתויב םייתועמשמ

 םירביירדב תולת

 -מב הלרטונ אל םירביירדב תולתה ,ןכ לע רתי

 תושעל םילוכי המל תטלוב המגוד .שדחה ןחב

 -גל ןתינ הלועמ הרמוחל ייםיעלוצי" סירביירד

 -יקש תונושה תואצותה תא םיוושמ רשאכ תול

 םע .סקורטמ תרבח לש א16 םיסיטרכה ולב

 םיארקנה הלא אקווד) םימייוסמ סירביירד

 תא עצבל וליפא וחילצה אל סה ("םירפושמיי

 סה םייטרדנטס םירביירד סע וליאו סינחבמה

 -יב ןיב סחיה םג .תחתופה הישימחל ועיגה

 אל \צוחשסשפ תחת סיעוציבל 208 תחת סיעוצ

 ויה סקורטמ לש םיסיטרכה .רתוי טושפל ךפה

 -ימ 16.7-ב \צוחוסאפ ינחבמב רתויב םיבוטה

 !05 ינחבמב רתויב םייטיאהו - םיעבצ ןויל

 וחילצי םישדחה םסינחבמה יכ הוויקש ימ

 הלאשל הטושפ הבושת קפסל

 דיתע ייזתונקל יפרג סיטרכ הזיא"

 לוכיש דחא רפסמ ןיא .בזכאתהל

 תופידעל טלחומ רטמרפ שמשל

 -צל הריחבה תא םיאתהל םיבייחו

 5% .שמתשמ לכ לש םידחוימה םיכר

 סיטרכה יכ רוכזל בושח תוחפ אל

 בשחמב דחא ביכרמ קר אוה יפרגה

 םג - רתויב בושחה אקווד אלו -

 -רג הדובע תביבסב רבודמ רשאכ

 תא ףשוח \/וחפנוסח6 94 ןחבמ .תיפ

 ,אוהו בר ןמז הזמ ונעט הברהש המ

 םינושה םיסיטרכה ןיב .םירעפהש

 ןיאל םינטק םייתימא הדובע יאנתב

 -המ בייחתמכ הארנש הממ רועיש

 םיפרגה דחא .םייטטניסה םינחבמ

 תאז ןיגפמ וז הריקסב םיגצומה

 רתכומה ףרגב .רתויב הטוב הרוצב

 תואצותה תוגצומ \/וחףוסח6 סשב

 6סז8| 5/518ח05' 60ז0[8 8[ , \/6זפוסח 0

 םסזוהח6 !הז6זח81וסח5'|8 08110 זס זז

 םיצאומ ואדיוו יסיטרכ

 ווקפפא לש 'טטניט ןחבמ וניא /וחפ(ןסחפ 4

 ןחבמ אלא ,קדבנה דויצה לש רחא וא הז

 תואיצמל המאתה לש ללקוושמו ללוכ

 םייקסיע םימושיב תיחכונה

 :תורוצת יתשב הריקסב םיסיטרכה 43 לש

 טייבהגמ 8-ב דייוצמ בשחמה רשאכ תחא םעפ

 16-ב דילוצמ בשחמה רשאכ הינש םעפו אא

 ומצע סיטרכה לע ןורכזה ,הרקמ לכב) טייבהגמ

 -ומ רשאכ ,יכ אוה םיהדמה .(טייבהגמ 2 אוה

 ,םיפסונ טייבהגמ 8 ןחבמה תמרופטלפל םיפיס

 תגשה הנממ 'ענומ אל םיסיטרכב יטיאה םג

 לש בוליש יייע לבקתמה הזמ רתוי בוט ןויצ

 -הב .88א/ לש ןורכז סע רתויב ריהמה טיטרכה

 -ימה ינשב ריחמה תפסות סגש ךכב בשחת

 ףידע המ הלאשה (רלוד 400 ךרעב) המוד םירק

 - ?יפרג סיטרכ ףילחהל וא ןורכז ףיסוהל -

 .הטושפ הבושתל הכוז הניא

 יעבט עבצ

 תודחוימ תושירד שי םימייוסמ םישמתשמל

 -מה סיטרכה תא רוחבל רתוי לק ,ילוא ,ןכלו

 רקיעב דבוע התא םא ,לשמל .רתויב םיאת

 16.7) לסקיפל תויביס 24-ב תונומת דוביעב

 דע 600) ןוגה ביצקת ךל שיו (םיעבצ ןוילימ

 או64 טוווחוג אוה ךרובע סיטרכה ,(רלוד 0

 סט 8185(, צ006 94 |[חבמב חובחתועמה תונכותה

 /ו\6ז05011 סט[ ץסוח(, 678000 0

 םסז!8ח6 |הז6זח81וסח5'|8 787800 [סז \/וח0ס5,

 \/9ז8ו0ח 0

 6ופזופ 00סזק.'5 "ו!18/!8א6ז קזס, \/6זפוסח 1

 [/ו!סז0501ז 400655 [סז //וחטסש5, \/8ז8ו0ח 0

 וסטפ /8ף618א0ז [סז \\/וחטסשש5, /8ז50סח 0

 /ווסזס501ז /סזא8, /8ז5וסח 8

 \/וחשסצע5, /8ז50ס0ח 0

 1.סזטפ 08610 קחופהז 007ש.'5 1-2-3, 6856|48 0

 \/וחססש5

 \/ווסזס501ז =א68| [סז /וחשסששפ, \/675ו0ח 0

 ווסזס501ז \\/סזס סז \/:וחשסטע5, /8זפוסח 06

 \סז0 61601 טק. שס 8601 טז (וח-

 ₪005, /81510ח 2

80510855 0: 

 יִמ | 065%ו0ק טפו:

 [וטווזטתס(וסה:

 יי

 \/סז0 2ז06655וח:

 דחוימב .סקורטמ לש

 הדובעה תנחתב םע

 קיפא יוצמ ךלש

 לש סיטרכה 65

 -יב ךל ןתי או גדפסא

 50%-ב םיבוט םיעוצ

 -המ 5 יפו וירחא אבהמ

 .עצוממ

 רקיעב דבוע התא סא

 ןחבמב ןויצל ,םייביתב

 -וימ תועמשמ גוסס

 הז ןחבמ .ךיניעב תדח

 אלא ,\/וחפ6חסה-ב וא 26 86ח00-ב לולכ וניא

 דקוטוא לש םישמתשמה תצובק יייע ןכוה אוה

 -ועפ 18 ץירמ ןחבמה .הינרופילק ,וגאיד ןאסב

 קלח לש ידממ-תלת לדומ לע תוינקית תול

 ינומרה עצוממ יפל עבקנ ןויצה .בכרומ ינכמ

 סחיב למרונמ אוהו ןחבמ לכב תואצותה לש

 -מב רעפה .רתויב ךומנה ןויצה תא גישהש ימל

 ,םייטיאה גוזל רתויב בוטה ןיב ,הלא םינחב

 ימל רתויב יתועמשמ רעפ - 55% אוה רתויב

 ןיטולחל קידצמה - םייביתב ןמזה לכ דבועש

 שי תאז םע .הז דחוימ סיטרכב העקשהה תא

 -רכ קר םיפתתשמ ונלש הריקסב יכ שיגדהל

 "צ/גח6ספ יציאמ" תירוגטקל םיכיישה סיסיט

 ןתינ ,דקוטוא ומכ ,םידחוימ םימושי תצאהלו

 דבעמ לע םיססובמה ,םידחוימ סיציאמ גישהל

 הבותכ תויפרג תויצקנופ תירפיסו תנכותמ יפרג

 -מב יכ םא - רתוי םיבוט םיעוציב ונתיש ,6-ב

 .תיסחי םיהובג םיריח

 הריחבה יקוח

 ,הנשה ונילע דריש ,םייפרגה םיציאמה לובמ

 -יש ימל תמצמצמ יד הרדגה בייח

 -רכ ונשרד .ןחבמב ףתתשהל לוכ

 צלאמ | לע | ססובמה

 יפרג דבעמ אל) ""תודוקפ-עובקיי

 28א| סע ,(תונכית תלוכי םע

 וא ץ54א ןורכז לש קוידב

 (600א800) 5טקסז/04 דומ ,תחאאו

 -'ר בצק) רה 72-ו םינווג 256-ב

 דומו (ץם5ג ןקתב ךסמ ןונע

 .%רה 70-ו םינווג 256-ב 8

 דומ םג  גיצהל לוכיש

 ,םינווג ןוילימ 16.7 וא 4

 וגיא הז לבא ,תאז תושעל ןמזוה

 ןמזוה ןרצי לכ .םסוח ןוירטירק

 :םיסיטרכ ינשמ רתוי אל חולשל

 קיפאל ינשהו 158 קיפאל דחא

 ןבומכ .ק01 וא 1-86 וא 54

 לעמ" תירחסמ תונימז ונשרדש

 תויונתב עבוקה ךיראתב ייףדמל

 .בייהראב
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 ו לארשי 6

 לש םינחבמב ףתתשהל שש ,ןמזוהש ימ לכ אל

 םיסיטרכ 43 ונלביק תאו לכבו ,6 85

 -וש םיבבש 13-ב ושמתשה הלא .םינרצי 24-מ

 וענ םיריחמהו םייפרגה םידוביעל עונמכ םינ

 150-מ תוחפ ,בייהרא ןוריחמ) רלוד 169 ןיב

 995-ל דעו 4611א לש סיטרכל (תויונחב רלוד

 סינחבמה .אוח 086 1280 רובע שרדנש רלוד

 ןיטולחל הנוש רדסב םיסיטרכה תא םיגרדמ

 רפסמ םירצונ ךכו םירחמתמ םסינרציהש הזמ

 טלוב דחוימב .י'םיעוציבל-תולעיי סחיב םיאיש

 םיצאומ ואדיוו יסיטרכ

 -יש יעוציב בלשמש אקק1גא תרבח לש גוזה

 הלא םיסיטרכ .רתויב ריבס ריחמ סע סינא

 בבשה לע םיססובמה הריקסב םידיחיה סה

 - הקקוגה 166חח0!ס8ע לש 40098032 שדחה

 קיתווה בבשל ירקיעה הרחתמכ הלגתהש

 ץסשאסז 9000 (קושב הנשמ תוחפ ,תיסחי קיתוו)

 .\/6וו6א לש
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 םיצאומ ואדיוו יטיטרב .םיעוציב ינחבמ

 \/וח5%06

 ב

 1994 'ונ

 ימוקמה קיפאה ןוחצנ

 הרורב הרוצב הארמ תואצותב ףוטח ןויע םג

 יאנת סויכ אוה /1-8צ5 ימוקמה קיפאה יכ

 -עה הגילב םסייפרג םיעוציבל טעמכ יחרכה

 3 לכמ 2 הריקסב םיסיטרכה 43 ןיבמ .הנויל

 לכ תא םיחקול םהו הז קיפאל םייונב (29)

 תוחפ סרפסמ 154 יסיטרכ .םיעוציבה יאיש

 154 \/וחחטז 1000 ,דחא סיטרכו (13) יצחמ

 -אל ןהו 154 קיפאל ןה םיאתתש הרוצב יונב

 וגס וס \/וחחוּבזא (800א600,256 601015)
 [.==בב | יבש ]מר בב ]

 15 \צוחההז 1000 (טפוחַה 15 6066101

 15 וחהפז 1000 (טפוחה 15/3 0סחת66101]

 5 חת 000

 [ס05 2 1תפ 138 10650860 321

 06008 00/88/08 24 ךטזפס

 ופזסט!65 079קחו16 0

 וסזסשו65 073קהו186 1 זס

 11בוזסא 120.8 )וזה, 15 (6תתההס00-ח0000 01ו4815)

 1 הוזסא 16 )וחוה 15/0 (51000370 01 075)

 !/ווזסא 10 \)וזוחה 1.8 [6ה חח 660-008 010/85)

 !והזזסא 108 \)וזוחוה ,\/1 8 (51000370 011/675)

 1/6005 קחו 2

 !/!סוחסטפ קז6תוסז 2

 1/ווסזס-1805 \))זווח8זפ 12

 ות 005 0

 או 53 40/3013ֶספ \1

 וטחופסז אוחפ

 וטתוטפז 4וחפ 4965 8

 0 וסחו6 8

 .סזסתוט 9 חז סתפוז 8

 5וף708 0650ח05 00060108 8

 כ

 שוטד66ה 0730ח/8א

 \ודססה 67800 8
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 //ס5זשזח םוףוזמו 896058 /סספ|סו310ז 0

 יש סבזפוח םוחוזמו /םז90ופ8 /הססט|01ה1סז / [5



 ---------- םיצאומ ואדיוו יסיטרכ

 ןיב היצאירוו לכ וארה אל םירחא םיסיטרכ תוקפסמ תורבחהמ המכש תורמל .815 קיפ

 -שה לע םיססובמה הלא ומכ ,םינוש םישומימ םייפרגה סיציאמל 01 תואסריג םג םויכ

 ןרטסוו ,דפ5א6, 1, סוחפ ,687 לש םיבב דקיעב דבוע התא םא ויה סלוכ ןיידע םינחבמל עובקה ןמזב ,םהלש

 תושיגר .83 תחפשמב סיבבשהמ קלחו לטיגיד וללכנ אל םה ןכלו ייקוויש-םדקיי לש סוטטסב

 ן\וגווסא םיבבשה םג וארה סירביירדל הלודג , .וז הריקסב

 .83 לש 928 תסריגו 4 תונומת דוב עב ּ

 לסקיבל תויבציח 26 -1 תא הריזהמ וקליס םישדחה סינחבמהש תורמל

 תוכילומה תוחפשמה ? הדימב וניטקה ךכבו םיימומרעה םירביירדה

 ,ןוגהה ביצקח ךל שי םיסיטרכ ןיב תואצותב היצאירווה תא תרכינ
 -ומה תוחפשמה יתש ,תוצובק יפל הקולחב תולתה הבר ןיידע ,המוד הרמוח לע םיססובמה

 בבשה לע םיססובמה םיסיטרכ לש ןה תוכיל וה ךדובע םיזרכנה ,סיטרכה לש שומימה יטרפבו רביירדה תוכיאב
 -ללוו לש םסשטז 9000-ו ןאיפא לש 2 -מה םיסיטרכ ןיב םייק דחוימב לודג רעפ

 עיגהל םילגוסמ א!גוזסא לש םיסיטרכה .קט לע 4 חה הלא | .47] לש א46032 דבעמה לע םיססוב

 -יירד םהל םיקפסמש יאנתב ,םימוד םיעוציבל םילסקיפ ןוילימ 13.2-ל 4 ןיבש תואצות וגישה

 -דב קפסל הרבחה לעש רבד - םיבוט סירב םקורנמ תאז תמועל .(!) 6:1 לש סחי טעמכ - הינשל

 םיצאומ ואדיוו יטיטרב .םיעוציב ינחבמ

 ה ו
0 5000 4000 3000 2000 1000 0 < 5006 84 0 8 5 5000 

 הזוא 6781050 תַחוחַפ 8 16 .הסווא 670קחוס5[ חחוחפ 8
 תסזוא ז3קחוט56תףוחש 118 \1 15 תסווא 08 חו056חַס חס )זז

 הסזוא 0518 1 14 .הסזוא 10518
 0/30606 |חז6ףז3זוסה ₪6503ז0ת 0 15 03680 !ח160781ו00 3650810ח 0

 הסחוס 11031005 2518 118 ה רסזוסח 1/160816065 351/06 8
 קסוהח ה6חטָסַהַהס 1260/] 18 תקוה 66006 0/7
 תקסוהח 36090808 1280// | | | | || 12 סו בה 662
 הדו 6ז80תו5 0)!זז8 לוס 16 תדו 67800105 ()!זוה 0 8
 הדו 30:65 0)וזזב זס 8 13 .דו 69:05 וז זס 8

 םססמ ₪05997ז0ח 1[ -805 5 ססזא 17 8008 6509760 \/1-805 5טק6זא 6
 טסה טפט \/סח א 1 -/ ₪1 0000 13 8008 656816 טז 1-0
 ₪008 6563ז0ה סא 1ו9 8008 ₪656870ה 016% ו

 זוהו 10605 פס 14 01003! 10805001 1
 ב 14 ו
 םיהחוטהט 5168/18 0 84 120 םובוחסה 51081 ₪10 5
 ו 159 םוגחוסה6 510810 זס 8

 ם/גחוסהש /וקסז 6 13 והחוסתש וקסו 8
 05 608 114 05 ו-058

 158 עוחה6ז 1000 (ט5וחַס 15/4 600101 ) 17 15 \עוחהשז 1000 (טפוחה 15 6סח חוט ]
 5 \שוחהפז 1000 (טפוחַח ₪15 60 60107) 17 15 \וחהשז 1000 (טפוחַה 6157 ססחה טסו

 15 ששוחחטז 1000 5 15 \וחחסז 1000
 10605 2 1106 184 10650060 //32ו 15 0005 2 18 אהא 110050060 \32ו

 608 וחש 24 זס 10 6008 00/0 24 ד טזטס
 [ופזסט!65 09018 0 13 116760165 96 0

 ו6זנו65 זוז 1 לוס 17 [וטזטט|ס5 0ז3קהוז8 01 זס
 \וגוזסא ₪102 וזה , 5 (51200 070 0 015] 14 !\הוזסא 10 )וזוחוה 15 (51800010 טזוצז5)
 !/ובוזסא 110 )ווב 1 ₪ 510 הז וע טז) 16 !והזזסא ₪10 וזוחוה 1 8 (51קח0 0 זו 5]

 1/ו610605 :ז6חוווז 107 161וו0ט5 קוס טז 928-201
 1/וו]וסטפ זשומוסוז 2 14 ןוטוווטטפ קזטחו,שז 2
 1/1ו6ז0 1805 ()!זוזח3ז 2 5 110ז0-1 805 !)!!וחו816 2

 וה 006 0 16 ווג 006 0
 זה 53/0 013ַחַס וו וה 53 /0ח1הַחט
 טה 6 13 ןוטחוטטז \וחט 2906

 !אווחססז וחש 290 8 112 !וווזחפטז !וחס 490% 8
 ו יה | יב[ 126 וו ו

 שח [ גזה[ 8 או 13 .זסוו\ [ גזוזשחוו6וז
 יב 005005 000006 8 13 :פוחחומ 065105 000668

 ו 15 פלוס 836% וסע 8
 טד שה בק 112 ב
 /.ז6ה 089 8 18 וש זססה 6130088 8
 סו 2 10 עטו חזר
 טוב 2 עטו בח

 ו ] 13 \/ס516זח םווזב! בזמ0ו5 /טסס!6זםז וס
 ע/65זסזח םוסוזג| 3730/58 0061614107 ₪ [וטפ ןוי] \שס5וסזת םוחוז3 הז30ו50 0001019101 0 5

 יו טז

 וזה 69 --!אסז הקקווסבפו6 16 018016 שי/31020-2 60/0 חסז 608 תו 1

 א/ה 69 ---'צפז הפפווסבסוט דפ ות 606 1280 0065 חסז חהע6 בח סח-ם091₪ /0 6חוק.
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 םיסיטרכה םיעיגמ םהירוחאמ טעמ .תופיח

 אוה יאנתהשכ בוש - א180032 לע םיססובמה

 סםיססובמה סיסיטרכו - םיילמיטפוא סירביירד

 לש ₪7 4000/032| לע

 האבה הצובקה .גנצט

 -מה םיסיטרכ תללוכה

 לש 90633 לע םיססוב

 ,לטיגיד ןרטסוו

 הלאמ קלחהו 5

 .83/928 לע םיססובמה

 הדרפהה וק רבוע ןאכ

 - 'ג הגילו יב הגיל ןיב

 יב ןויצב

 10 לש (שדח) \/ותחוגז%

 .הינשל םילסקיפ ןוילימ

 םיבשחתמ אל םא

 ךכב גירח הווהמה ,687 לש 782648] בבשב

 ןקתב אלא 64 ינקיתב ךמות אל ללכ אוהש

 -צה םיעוציבה חווט יכ רבתסמ ,18%[ 85144

 סחי ,הינשל תויביס ןוילימ 16-ל 8 ןיבל םצמט

 רתויב יטיאל רתויב ריהמה בבשה ןיב 2:1 לש

 ןיב גשוהש סחיהמ תוחפ הברה הּו .הריקסב

 םג תינמז ובו - הנש יפל םינחבמב םיסיטרכ

 ,ונצרה רשאכ לבקתהש סחיהמ רתוי הברה

 םינשיה םינחבמה תא בוש ,הנש יצחכ ינפל

 .םיפויז דגנ םירביירדה תא קודבל ונדפקה לבא

 איה םייטסיטטסה םסימוכיסה לכמ הנקסמה

 ןיידע \/וחסא5-ל םייפרג םיציאמ לש אשונהש

 וישכע יפרג ןורתפל קוקז התא םא .בצייתה אל

 -ועה תריחבייב סיכוזה תשמח ןיב רוחבל לכות

 -כל הבוט הרומת לבקמ התא יכ תעדלו ""םיכר

 לע םיססובמה םירחאה םיסיטרכה םג .ךפס

 םינייוצמ םיעוציב םיקפסמ פ06ז 9000 בבשה

 סה יכ םא ,רלוד 500 דע 400 םיריחמה סוחתב

 .הנורחאל דע םהל התיהש הרוכבה תא ודביא

 רלוד 250 תוביבסב ,רתוי ךומנ ביצקתל

 -רכ לש איה תחלצומה הינקה (בייהרא ןוריחמ)

 יכ םא ,גנצט לש ₪32/₪14000| ססובמ סיט

 -רכ .םתיא 1280א1024 דומ לע רתוול ךילע

 -ויב הבוטה הינקה קפס אלל סה הלא םיסיט

 יעוציב לש תיניצר הנמל קקזנ התא םא רת

 תשולש תא וגישה סה 1080 ינחבמב .5

 םילועש םיסיטרכ ינפל ,םינושארה תומוקמה

 .3-ו 2 יפ

 ןוילימ 14-מ רתו* :הנוילעה הגילה
 הינשל םילסקיפ

 "םיכרועה תריחביי תותואב םיכוזה .תשמח

 -ובמ החפשמ לכ) תוחפשמ שולשל םיכייתשמ

 לע םיססובמ סהמ סיינש .(ההז בבש לע תסס

 -וימ דחא - ןאיפא לש 46698032 שדחה בבשה

 םהינש .154 קיפאל ינשהו /1-מט8 קיפאל דע
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 סיצאומ ואדיוו יסיטרכ

 \(וחחגזא ל;חבמב םינושארה תומוקמב וכו

 -בו ([84 וא ימוקמ קיפא) סהלש תוירוגטקב

 -יה ןחבמב םג 16א/8 לש ישאר ןורכז עויס

 יכ הדורב הרוצב הארמ תואצותב ךוטח ןויע םג

 יחרכה יאנת םויכ אוה /1-םט5 'מוקמה קיבאה

 הנוילעה הגילב םייצרג םיעוציבל טעמכ

 דקוטוא ןחבמב ןויצה םג .\צוחפוס6 סימוש

 יססובמ םיסיטרכ לש הזמ ללכ ךרדב בוט היה

 שדחה ןוירבה אוה הזה בבשה .קסאשז 0

 תקפסמ ולש תינרציה קר םייתניבו הנוכשב

 עיבצמ הז .וילע םיססובמה םייפרג םיסיטרכ

 םינרצי דוע רשאכ ,םירופישל לאיצנטופ לע

 -דו וילע םיססובמה םיסיטרכ קפסל וליחתי

 -חה ינש דצמ .ושומישל םיילמיטפוא םירבייר

 לוע //ח5זסח6 94 ןויצ

 תחא תיבניצבס תכרעמ

 וויצה םע ותאווושהו

 תכרעמ הלביקש

 ךל רשנאת ,הרחתמ

 םידקת אלל קוידב אבנל

 תיטחיה הקובתה תא

 והיתועמ הייובצה

 הווכנ רבכש ימ תא עיתרהל .הלולע תונשד

 לשמל ,רתו: הסונמ בבש ףידעמו רבעב

 -כה הרקמ לכב .ו/61ו68 לש סשפז 9000-ה

 אישה יעוציב תא םיקפסמ ןאיפא לש םיסיטר

 -תב םירישע םה ,רתויב ריבס ריחמב םהלש

 סתיא ץירהל ןתינו שמתשמל םייתודידי ,תונוכ

 ןולח גצומ גצ לכ לע רשאכ ,ליבקמב םיגצ ינש

 -מה ,םיחתפמל רתויב הייוצר וז הנוכת .הנוש

 -מה םושיה תא דחא ךסמ לע ץירהל סיניינוע

 תונכות םג .חותיפה תביבס תא ינשה לעו חתופ

 הדובעה תרוצ תא תופידעמ תונוש םייבית

 ןנכותמה ביכרה גצומ דחא גצ לע רשאכ ,תאזה

 ילכ םיגצומ ינשה לעו

 .דוקהו הדובעה

 לש \/גזפפק666 סיטרכה

 תואב הכז | לנידוק

 ,"םיכרועה תריחביי

 םיסיטרכה תעברא ןיבמ

 , ץסששז 9000 יססובמ

 סילק תונורתי תוכזב

 -בו תונוכתב ,םיעוציבב

 תשולש סג לבא .הינב

 -הל םייואר .םירחאה

 -וכ הלא .המח הצלמ

 או] לש תגפז\וטש ,418 לש 5וגז 2000 תא םילל

 לש דיחיה ןורתיה .פזגאוסאפ לש ץןקפפ-הו

 אוה ןאיפא לש םיסיטרכה לע הלא םיסיטרכ

 דומב םינווג ןוילימ 16.7 גיצהל תלוכיב

 יססובמ) ליינה םיסיטרכה תשש .5טקסז/64

 הגילה תא םיסלכאמ (קסוצטז 9000-ו 232

 16 ןיב ןויצ םע ,\\/וחחוגזא ינחבמב הנוילעה

 -מב 55-ל 2 ןיבו הינשל םילסקיפ ןוילימ 16-ל

 -כה לש איה הינשה הצובקה .\/וחצוסח6 ינחב

 ןוילימ 14-ל 12 ןיב \צוחחוגזא ןויצ םע םיסיטר

 תריחבי' גוז תללוכ איה םגו הינשל םילסקיפ

 .סקורטמ לש םיסיטרכה - ""םיכרועה

 ןוילימ 12-14 :'א הגיל
 הינשל םילסקיפ

 םיסיטרכ תשמח תא םיעינמ םיבבש השולש

 -יג לע ןקתומ או/גדפסא לש או64 :וז הגילב

 , 04-ט171א סיטרכה לש 1-8 תסר

 לש 1-8 תסריג לע ןקתומ אוג0ח32 בבשה

 -אה תשולש לעו 47] לש זק 3-0

 תסריג | ,₪14000/832: בבשה ןקתומ סירח

 לש קיתווה בבשה לש י\/וחשס/מ יאמי"

 ךדא6

 יציאמ קושב תיסחי השדח איה אוגדפסא

 האניק יררועמ ןיטינומ הל שי לבא \/וחשס5

 םייביתל םייפרג םיסיטרכ לש קיתווה קושב

 בבשה .הנומת דוביעב םידחוימ םימושילו

 לפטל תלוכי סע ,ידמל ידוחי אוה הלש או6

 -אב תונומתב ,תויביס 64 לש עדימ תודיחיב

 -כב 160081200 דע ) דואמ תוהובג תונחב

 -יס 24) יעבט עבצב ,(ןאכ ורקסנש םיסיטר

 "קמוע תציצחייב ,(םיעבצ ןוילימ 16.7 ,תויב

 ידמימ תלת םוגידל תינויחה ,(2-ם תתאזא0)

 תויצקנופ לש הרמוחב עוציבו ,םיקצומ לש

 .(קגא-ו 200%! ,בוביס ומכ) םיבושיח תוריתע

 םיסיטרכב תושמוממ ליינה תולוכיה לכ אל

 רתויב לוזה גוזה תא םיווהמה ,ןאכ ונהקסש



 -סמ םשוי ןכש המ םג לבא ,סקורטמ תחפשמב

 .'םיכרועה תריחבייב םתוא תוכזל ידכ קיפ

 -יירד תורגבל ועיגה אל סקורטמ יסיטרכ םג

 םה 205 ינחבמב ולביק סהש םינויצה .םירב

 המ שי דקוטוא ינחבמב םגו הרמוחל השוב

 -הו םידומה בורב םיבוט ו/וחחוגזא ינויצ .רפשל

 תא םהל םינתונ תויביס 24-ב תטלוב תונייטצ

 -הה ןאכ סג לבא ,םיחצנמה ןכוד לע סוקמה

 .םירביירדה תנכהב ספסופ והשמ יכ השגר

 -הל לוכי תואסריג רופישו ףסונ ןויסינ יכ הארנ

 לכב הנוילעה הגילל טקורטמ יסיטרכ תא תולע

 .ןחבמ

 טווזג זס סיטרכה תא תפפוא המוד היצאוטיס

 תוינידמב הצולח התיה וז הרבח .1'81 לש 8

 -יירד ןוכדיע יייע םיעוציב רופיש לש הביקע

 וז הדוקנב ,העיגה איה יכ המדנ יכ דע ,םירב

 .הרוכב תא הנממ החקלש תוכבתסהל ,ןמזב

 לנחבמב םיעובק םיכוז רבעב ויה 411 יסיטרכ

 םיכוזה תרושמ םעפה תורדעה יכ דע ₪8

 .האיגשכ תיארנ "סיכרועה תריחבייב

 םיסיטרכ השולש לש תוגרבתהה ,תאז תמועל

 בבשה לע םיססובמה

 יא הגילל .14000/32ו

 הכ דע .ןויצל הייואר

 לע םיססובמה סיסיטרכ

 ונייטצה 755%6 יבבש

 ורגיפ לבא ₪05 ימושיב

 ימושיב תושאונ

 םיסיטרכה וחש 5

 תא םיכישממ םישדחה

 ₪05 ימושיב תונייטצהה

 טקפסאה םג וישכע לבא

 וניא \/גחטסשפ ימושי לש

 אל הז - !ריחמהו .חנזומ

 250 תוביבסב !ןמואי

 ךרעבו ןוריחמב רלוד

 -רכ .תויונחב רלוד 0

 -מכ םילוע הלא םיסיט

 סיטרכ לכמ דבלב תיצח

 -עה תוגילה שולשב רחא

 וא/ו ןוילימ 10 לעמ \לוחחופזא ןויצ) תונויל

 םגש ךכב בשחתהב .(50-ל לעמ \\וחנוסח6 ןויצ

 רחא דחא ףאמ םילפונ אל םה דקוטוא תצרהב

 ."רתויב הבוטה היינקייה ארקהל םייואר סה

 ןוילימ 12 דע 10 :'ב הגיל
 הינשב םילסקיפ

 םירזענה םיסיטרכה תא םיאצומ ונא וז הגילב

 לש תיסחי השדח החפשמל םיכיישה םיבבשב

 הלא .[זז תרצות 015-46% :םייפרג םיציאמ

 , 800. תרבח לש %סח66 תא םיללוכ

 םיצאומ ואדיוו יסיטרכ

 -שה הנמלאהיי ,/ו6760ח תרבח לש 0ז3קחא/3א

 -רה תרבח לש 6ז3קחו6, 55[פ58 לש ייהרוח

 -מה .08688]פ תרבח לש 6818105-ו סלוק

 םגו רלוד 700-ל 300 ןיב םיענ םהלש םיריח

 הגיליי בשחהל סילוכי סה \/וחפוסח6 יעוציבב

 לש 154 תסריג תא ןאכ ואצמת ןכ ומכ .יייב

 "םיכרועה תריחביי ,סקורטמ לש או0 וו

 סניאש םיסיטרכב ריהמה ותויה תוכזב ונלש

 -ונ םיבבש ינש .ימוקמ קיפא יתורישל סיקקזנ

 866928 םה תאו הגילב תוגיצנל םיכוזה םיפס

 ןרטסוו לש וצפ 90033 בבשהו 35 תרבח לש

 .לטיגיד

 רתויב הריהמה הסריגה אוה םיינשב ןושארה

 ןמזמ אל דעו 53 לש םיציאמה תחפשמ לש

 םירחא םיבבש .\/וחחוגזא ינחבמ בורב ןאישה

 םהיעוציבש 866805-ו 86080] סה החפשמב

 .(הינשל םילסקיפ הגמ 9-ל 8 ןיב) רתוי םיעונצ

 שיגרכ הלגתנ ,ונקדבש םישומימב ,928 בבשה

 רעפל םימרוגש ,םירביירד ןיב םילדבהל רתויב

 רתויב עורגל רתויב בוטה ןיב 1-ל 2 טעמכ לש

 לש םיגיצנ ינש קר ועגיה יב הגילל .הצובקב

 ייפ רפסמיי לש 896א5 סיטרכה ,53/928 יסיטרכ

 -תמ םירחאה בור .1'861א לש יייפרגה עונמהייו

 יעוציב תא םיקבפמ ןאיבא לש םיטיטרכה

 םיריועע םה ,רתויב ריבס ריחמב םהלש איועה

 ץירהל ןתינו ועמתשימל םייתודיד' ,תונוכתב

 לכ לע רעאכ ,ליבקמוב םיגצ 'נש םחיא

 הנוש וולח הצומ הצ

 8 ןיבש םיעוציב םע ,האבה הצובקב םיזכר

 הלאכ שי לבא ,הינשב םילסקיפ ןוילימ 10-ל

 .הכומנ רתוי דוע הצובקל ורשנש

 עצבמ לטיגיד ןהטסוו לש \שפ 90033 בבשה

 \יאמ" סיטרכב ,הרוכבה תעפוה תא ןאכ

 ירקיעה ןוהתיה .הרבח התוא תרצותמ "ןדע-ןג

 לש האנ ןוזיא אוה 7474646 /1+ סיטרכה לש

 סינורחאב .05 יעוציב םע \/וחשסשמ יעוציב

 םיססובמה םיסיטרכ לע תופידע חיכומ אוה

 -וט 83/928 יסיטרכ לבא ,015-46% בבשה לע

 הרוצב ךומנ ,רלוד 299 ,וריחמ .רתוי דוע םיב

 השועה רבד ,וז הצובקב םירחאהמ תיתועמשמ

 -קת חל לש םיאנתב ידמל הבוט הינקל ותוא

 .יביצ

 ןוילימ 10 דע 8 :'ג הגיל
 הינשל םילסקיפ

 ראש לכל גוצי םע רתויב הפופצה הגילה וז

 ןאכ ואצמת .ם82048] בבשה דבלמ סיבבשה

 ,593 תרבח לש 805-ו 801 םיבבשה תא

 תרבח לש 65428 ,111 תרבח לש 4

 -חא תוחפשממ םינמדזמ םיחרואו 6וחטפ 06

 -תמ וז הגילב םיירקיעה םיעוציבה ילדבה .תור

 רשאכ \שוחצוסח6 94 יעוציבב רקיעב םיאטב

 תזכרתמ 53-ל 51 ןיבש ןויצ םע ,הלבטה שארב

 לש בבשה לע םיססובמה םיסיטרכה תיעיבר

 העיגמ וז הצובק יכ רמאל רשפא ,5

 -מש הגילב אישל תומוד \/וחפוסח6 תואצותל

 -יעה יציאמ םע תורחת-ירב וליפא סהו הילע

 אוגסה 32, ?סשטז 9000 לע םיססובמה תיל

 םישמתשמה תיברמל יכ רוכזל יאדכ .755%0-ו

 רתו* הבושח וחסח6 תאצות םייקסיעה

 תאזה היעיברהש ךכ ,סזגקתוס5 \/וח0חוגזא-מ

 םישמתשמל רתויב יביטקרטא ןורתפ תגציימ

 -וכמ םניאש םיקסיע

 -רג תוגספ ריוואל םיר

 אל התא םא .תויפ

 ןוילימ .16.7-ל קוקז

 -יב שפחמ לבא םיעבצ

 -ושי לש סיבוט םיעוצ

 סייקסיע \/וחשסש5 ימ

 -וימ הלא םיסיטרכ -

 םילוז סה .ךל םידע

 ,ןוריחמב 445 דע 169)

 רלוד 300-ל 150 ןיב

 סה ,(בייהראב תויונחב

 -וט םיעוציב םיקפסמ

 -כו סוי"םוי ייחב םיב

 סג סינתונ סה סונוב

 םינייוצמ 05 יעוציב

 סיטרכה דחוימב -

 \/וחשסשפ 002 4

 תרבח לש | טמפס

 -עש הריקסב םידייה תעברא ןיב אוהש 3

 .+[פמ0 ןחבמב 6000-ה וק תא ורב

 תא הבר הדימב ודביא וז הגילב םירחא םיבבש

 .םידחוימ םיכרצל דבלמ ,םהלש תויביטקרטאה

 סיבבשה לע סיססובמה םיסיטרכה ןָיב ,לשמל

 םיינש קר םיטלבתמ 53 תרבח לש 1

 גחזשחת6וו י:סיטרכה .םייביטקרטאו םיידוחיכ

 בוט לוק סיטרכ םג וכותב בלשמ 8

 סיטרכה .רלוד 300-מ תוחפ וריחמו ידמל

 דחוימב ןילנעי 81:58 תרבח לש \/:התסשזח 1

 בבשה .םיבוט דקוטוא יעוציב שפחמש ימ תא
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 םיצאומ ואדיוו יסיטרכ

 םירחאה םיסיטרכהמ דחא םע רדתסהל לוכיש -רה תא דביא 1[ תרבח לש 4

 הועולש לוע תוגרבתהה
 -וה הרבחה רשאכ ולש תימויקה היצזילנויצ

 -נש ,א6א-015 ,תרפושמה הסריגה תא האיצ

 .רתוי ההובג הגילל ולע (סלוקרה סיטרכ) היגיצ

 תיתחתב םוקמ

 -ומ ונא הינשב םילסקיפ ןוילימ 8-ל תחתמ

 רתויב רקיהו שדחה סיטרכזו תא קר םיאצ

 הז סיטרכ .אוה תרבח לש ₪086 1280 ,הריקסב

 ,מבי לש חכשנה ןקתל רושק ראשנש ימל דעוימ

 -תב שממ אל אוה ו\וחצוסח6 ינחבמב .8514/

 ימל דעונ אל אוהש רורב לבא ,הלבטה תיתח

 םיצאומ ואדיוו יטיטרכ .םיעוציב ינחבמ

 6 זיּהקכהוספ \/ווה/!ּהזי%
 (800 א 600, 16.7 וווו!ווסח 60!סזיפ)

 1הו!!;סחפ 01 קואס!5 קסז 5000ה6 ₪ 0
 .תסווא 6181וו656ףוח8 008

 סווג 08180

 1/3600 !חז8ף[8ווסח 650910 0

 ה חוסזוסהח !10ָחּהַוז05ַ8ַ 7951 :6שע 8

08 

 1 פה \//וחהסז 1000 (טפוחַה 15 60 חח 0101)

 5 \עוחהפז 1000 (טפוחַה 615 סח 6610ז)

 5 שוחח 1000

 0005 2 116 19 ךזטש פק 2

 00008 \//ח00005/0 24 [טזטס

 ורסו0ט165 0190 0

 טוסט 05 6180816 1 זס

 ו וזסא 16 \נוזוחוה 15 151000070 0ו015)

 \וטזסא < ()וזוחוה 1 ₪ 51800810 0 וש15)

 עת 69 --אסו הקפווספטוש 16 זס0טסו 0005 חסד 5 קס 1וו5 1650 טזוסח 81 1ח5 0 טז

 ב-2 ב
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 לע םיטסובמה םיפיטרכ

 ₪32/₪14000ו בבועה

 .ןויצל ה'יואר 'א הגילל

 25ם תוביבסב ?דיחמהו

 ךרעבו ןוריחמב רלוד

 תויונחב רלוד 2םם

 -טס /64 בבש ללוכ אל וליפא אוה) הריקסב

 ינחבמ תא וילע ץירהל ונלוכי אלש ךכ יטרדנ

 םיגירח ינש דוע סנשי .(ק6 86ח0ה לש 0

 לש זק 0108 קזס סיטרכה :ונלש םינחבמב

 הגילל עיגהל וליפא השקתה 154 תסריגב זו

 -יפ .ןוילימ 5.7 ןויצה .םינחבמב | הנותחתה

 \צוחחפזא ןחבמב לביק אוהש הינשב םילסק

 תסריג הגישהש ןויצהמ זוחא 40 קר הווהמ

 תיעב לע דיעמה ילמרונ-אל רעפ הז .

 -וחה לש יוקל ןונכית לע רשאמ רתוי םירביירד

 סיטרכה לש ןויצה היה עורג רתוי דוע .הרמ

 בבשב שמתשמשו 411 תרצות וניאש דיחיה

 (125 ימעב טסקט ךשמה)

 6 זיּבְקהוס5 \/:ה(!הויא
 (1024 א 768, 256 6סוסויפ)

 ןו!ווסחפ 01 ק:א5!6 קסז 5660ח0 =

 תמזוא םזהקתו056 חוה 328

 סא 3 קת 656חףוח8 )זזה 1

 וא 0

 0/3060 !ח16ז3זוסה 46508ז0הח 0

- 

 תו סזו ה 1/1601 58 14 הקקוהה 6090808 1280/1

 ה קסיהח 80ָחּב1₪ַ 1280/ 127 הקופה ₪6ח6ַחה08 1280/%

 ה םסוגמ 6808 1280 16 הדו ₪ז80ו05 0ז/8 0

 דו 0ז90 65 !)וזזה זס 57 הדו 6ז3ווו65 )וז 0 8

 זו זמ וזה 8 14 8008 ₪0508ו0)ו \\ ₪05 טק

 :הזסח 1-05 50קסזא /04 4 8068 050816 00% 1

 ו 07 008 050916 סח 0

 8 670081 10605 קוזה

0 5 

 6 5 םוהחוסהש 51081ומ קו0

 םומזחמ 5) 59 ם/מחוסווט 51081 זס 8

 וחוה 33 םוטוחסחש \/וסז 8

 םומוווסומ שופס 8

05 1.6058 

 וה \יעוחחמז 1000 (נפומ 19 60

 ו 5 ע/וחהשז 1000 (טפוהה ₪15 ססחמ 6611

 וז
 10005 2 זחס 18% 110950666 0/2

 06003 וס 0 56 24 1 פס
 שוט 65 0/8018 0

 רסס 6 0 1

 !ומוזסא 10 נדיה 158( 8660-06-07

 1/1 הזזסא 110 !וזוזחמ 15 (5זמס מז 0
 !טוווטופ קזטחווטז

 !והזזסא 100 \נוזוחוה 1 8 (6חחהח06ו1-חו006 זו 05 !/וסוווטט8 זס סז 2

 וגו ווב 0 חו 10 ה ה נ65] /וטזסי] ה )וזו זו

 וזה 080 0
 1/6065 קו6חוטז 1

 ות 53 טטהחזמח6
 1/6ותש 5 קזטחווטמז 2

 טחוטטז \וחופ
 1100-1805 !)!זוזמהז6 2

 אוטחטטז וופ 296% 8
 וה 0 8

 סוס 8
 זה 53 /ת0801ָח6 \

 :ס סח הווזטחתטוז 8
 ד

 פחה 0651005 0060106 8
 !טתוטשז וחש 2906 8

 סה ובס 008
 ו

 טד 60 070
 סז6חו0 [םחזטח טז 8

 רם טסו ₪791 8
 .פוחחוב 005/05 סוסה 8

2 01816 /\ 
 5006 ומס וסע

 מו
 "שוד סו 19010
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 ריצהו \אוחחוגזא ןויצ תא גציימ יקפואה ריצה

 אל הז ףרגש בל םש .\צוחצוסח6 ןויצ תא יכנאה

 8631 84308 (סז וחש" לש לבוקמה טמרופל המוד

 ןיידע .וב אטובמ אל ריחמה דמימ ןכש ,'ט6א

 סיבוטה תא תגציימ הנוילעה תינמיה הניפה

 -ויב םיעורג תא הנותחתה תילאמשהו רתויב

 -טב אצמת (בייהרא ןוריחמ) םיריחמה תא .רת

 .האוושהה תואלב

 | הו ההדחה ה

 םייפקיה 708614 ירזבא

 תולודג םיששועש םינטקה
 םייפקיה 61013 ירזבא

 (109 ימעמ ךשמה)

 ראשנ אל תואהש ןוויכמ .שארמ הרדגוהש

 םירדתה ספ לש סייוסמ קלחב ןמז הברה

 רדתמ תואה ירחא תוצפוק אל תוערפהו

 החוטבה הטישה ןה סירדת תוציפק ,רדתל

 תנווכתמ ץזסאוחו .םינותנ תרבעהל רתויב

 סע וז היגולונכטב שמתשהל

 אסא, קטש 28 תורבח .830861,4א/2-ה

 -ישב שמתשהל ןה ףא תונווכתמ >אוזססחו-ו

 .םירדתה רותינ תט

 ,5ק6סו!זוא-\ ץתסוסחוספ ומכ ,םירחא סינרצי

 סודא-ארפניא רודישב שמתשהל סיווקמ

 ומכ אלש .טרס בחר וידר רודישב םסוקמב

 -שמ סודא-ארפניא ,טרס בחר וידר רודיש

 .הארינ-אלה םוחתב רוא תייגרנאב תשמת

 םה ,היאר יווקב קר םירבעומ ולא תותוא

 -צע ךרדו תוריק ךרד רובעל סילוכי סניא

 -מל .רודישה חווטב םילבגומו ללכב םימ

 םסודא-ארפניאה תטישל ,ולא תולבגה תור

 .ההובג תוריהמו ךומנ ריחמ :תונורתי ינש

 -לא תרושקתל רתויב הלוזה הטישה יהוז

 םיהובגה םיבצקל המיאתמ איהו תיטוח

 סודא-ארפניאב .תויטוחה תוטישה לש

 -ידו הדוקנל הדוקנ :תוטיש יתש תומייק

 הטישה) הדוקנל הדוקנ תטישל .היזופ

 -טה לש קוחרה טלשב הב סישמתשמש

 םינקתההו לבגומ חווט שי (היטוול

 וקב תויהל םיבייח (טלקמהו רדשמה)

 תטישב ,תאז תמועל .ערפומ אל היאר

 ,רישי וק לש רשק שרדנ אל ,היזופידה

 לכל תותוא תרדשמ הטישהש ןוויכמ

 וא תוריקהמ סירזחומה סילגהו םינוויכה

 -וסב םיעיגמ םילקתנ סה סהב םימצעהמ

 .טלקמל רבד לש ופ

 איה סודא-ארפניא מ"תר

 רובע עוציב-רב ןורתפ

 תויהל תצלואמה תשר

 תשרודו דחא רדחב

 -יטב לש ההובג המר

 םודא-ארפניא .תוח

 הלוכי תיזופיד

 המיאתמ תויהל

 רחסמ תומוקמל לשמל

 איה עדימה תוחיטב רשאכ תוינמב

 -יא ןרק םהב רוציי תומוקמ וא ,ןוילע ךרע

 תערפומ תויהל הלוכי הרישי סודא-ארפנ

 .תונוכמו םישנא רבעמ ידי לע

 בחר וידר רודישב םישמתשמה סירצומ

 -סה תא קולחל םיכירצ ,ינש דצמ ,טרס

 -כט סע םהלש יטנגמ-ורטקלאה םורטקפ

 תולשממה .תורחא תויטוחלא תויגולונ

 םיילמיסקמה אצומה יקפסה תא תוליבגמ

 1ש-ל טרס בחר וידר רודיש ינקתה לש

 -הל ועיגה ונקדבש סירצומה לכ .(טאוו)

 .250\א-ל 150 ןיבש רודיש יקפס

 לבגומ טרס בחור

 דובעת תיטוחלאה מי'תרה דציכ הלאשה

 ימאתמ ינרצי .הדיחיה הלאשה הניא

 -סב ןכיה סג םיגאוד ץ6א1014-ל מתר

 סהל רתומ היהי יטנגמורטקלאה סורטקפ

 -ממ הדעו ידיב הנותנ הטלחהה .רדשל

 .תרושקתה דרשמ לש תיתלש

 לש הקולחה לע תיארחא ₪66 ,בייהראב

 שומיש רובע יטנגמורטקלאה סורטקפסה

 -סה בור ,עגרכ .תונוש רודיש תויגולונכטב

 ,וידרו היזיוולט ירודישל שדקומ סורטקפ

 וידר יבבוח ירישכמ ,םיירלולס םינופלט

 לש תלבגומ תומכ .יאבצ תרושקת דויצו

 -אה מ"תרה רובע הראשנ לצונמ אל סוחת

 .סייטוחל

 ץרה-הגמ 928 דע 902 םירדתה םסוחת

 יאופרו ירקחמ ,יתיישעת םוחתכ בשחנ

 אצמנ אוה .(5א8  סוחת רוציקב ארקנ)

 -ימ תוכרעמ ,בכר תוקעזאל םג שומישב

 -ימ ירישכמו סםיבכר לש יטמוטוא סוק

 המוהמ שי 15%  סוחתב .םייתיב לגורק

 -וימב ףופצל בשחנ אוהו תרושקת לש הבר

 אצמנ 2.483032 דע 2.4042 םוחת .דח

 םינותנ תרושקת רובע קר עגרכ שומישב

 .ףידע אוה ןכלו תיטוחלא

 -סב רסוחל תועגונה תולאש סע וליפא

 -לא מיתר ,טרס בחורב רסוחלו םיטרדנט

 -זה םישמתשמל םסיאתהל תולוכי תויטוח

 ראודו תלבגומ סיצבק תרבעהל םיקוק

 -לא מ"תר ימאתמש ןוויכמ .ינורטקלא

 ומכ םיעוציבל םיעיגמ סניא םייטוח

 -תל סימיאתמ סניא סה ,תוטווחמ מיתר

 הצירמה "הדבכי" סינותנ תרושק

 .חוקל/תרש ימושיי

 מיתר תייגולונכט

 תנפוצ | תיטוחלא

 תולודג \ תוחטבה

 ,עגרכ ךא ,דיתעל

 ,םיטרדנטס רדעיהב

 םיתיעל הנתשמ איה

 ינפל ,ןכל .ידמ תופוכת

 ןוויכב דעצ השוע התאש

 לכ תא בטיה קודב הז

 תובייוחמה לש םיידיתעה םיטקפסאה

 .היגולונכטה תריחבב חקתש
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 וו ור | ה ג 7/0 -- 0 ל \ּצינְּ 77/70

 ירפ :<ראב םיגיצנ) דנלרוב הנכותה תרבח

 תוצובקל הפיקמ היגטרטסא הגיצה (לנוישנרטניא

 תובלושמה תושדח תויגולונכט תללוכה ,הדובע

 תויגולונכטב שומישה תלוכיו ,םייסיסבה הירצומב

 תושדחה תויגולונכטה .'ג-דצמ הנכות ימושייב הלא

 ,חותפ יפותיש הדובע תצובק בושחימ תוקפסמ

 .תינוגרא הקופתב יטמרד רופיש תוחיטבמו

 \שסזאטזסטק 065%וס0

 ויהי הדובע תוצובקב עדימ תמירזב םירופיש"

 תקופתב האבה הגרדמה תציפק תא עיניש סרוגה

 לייכנמו אישנ ,רייוי ,ןהאק פיליפ רמא ,ייסישמתשמ

 תוידוקפת תונבל איה דנלרוב תשיגיי .דלרוב

 הבחרהכ ,םימושיי ךותל תורישי הדובע תוצובק

 תויגולונכט .ייסידבוע רבכ םישנא הב ךרדל תיעבט

 \\סזאקזסטק 265%00ק-ה תא תוללוכ הדובעה תצובק

 לבקלו חולשל םישמתשמל רשפאמה ,שדח קשממ -

 0טו6סו-ה עונמו ,הנכות םושיי לכמ עדימ תולקב

 "ךוותמי רצומ ועהש , (085א) םאסוגחפ

 תוכרעמ לומ לעופה ינשדח (אוז[פסו םו/ גחם)

 הדובע תצובק יתוריש קפסל ידכ ,תורחא הלעפה

 ראוד יתוריש ןיבו םימושיי ןיב תרושקתו

 \צסזאקזסטק-ה .תוימוקמ תותשרו סיבר ינורטקלא

 5.0 ורפ ורטאווקב םילולכ 085א-ו ע6או0ק

 .הדובע תוצובקל 4.5 סקודרפבו הדובע תוצובקל

 תוצובקל תרשפאמ הכרע לע םג הזירכה הרבחה

 תוצובק תוידוקפת הפיסומה ,(םחגס!וחפ א1ו) הדובע

 הכימת לעו ,םיידיתעו םימייק םימושייל הדובע

 הדובעה תוצובק תייגולונכטב הישעתב תורבח לש

 לק דנלרוב לש הדובעה תוצובק ןורתפ .דנלרוב לש

 םיאשרל הצובקב עדימ תמירז ןווכמ אוה .שומישל

 ךרעמ ןיב ,תוירושיק תונורתפ ןווגמ בחורל ,ךכל

 תואסריגב הכימת סע ,תוימושיי תוינכות לש חותפ

 .עדימ לש תושדח

 היגולונכטה - תגרודמ השיגב תטקונ דנלרוב

 ןוגרא ךותב וא םישמתשמ ינש ןיב רשקל תישומיש

 תמשוימ הדובע תוצובק תייגטרטסא

 סקודרפו ורפ-ורטאווקב

 יתוריש תיתשתל תולקב תמאתומ איהו ,םלש

 תוצובק בושחימיי .הרבח לש תמייקה בשחמה

 שורדה עדימה תא םישנאל איבהל רומא הדובע

 אישנ ןגס ,ץרווש דר'ציר רמא ,ייסתדובע עוציבל

 לש ישארה ינכטה להנמהו היגולונכטל ריכב

 תבייח ,ירקיעה םרזל סנכית איהש ידכיי .דנלרוב

 םישמתשמ םהב סימושיל ףסוותהל וז תלוכי

 תופצל םילוכי ונניא .םתדובע עוציבל םישנא

 הדובעל דחא םילכ ךרעמ סע ודבעי םישמתשמש

 םע תרושקתל רחא סילכ ךרעמ םעו תישיא

 יקפוא ךרוצ אוה הדובע תוצובק בושחימ .הצובקה

 אוה הזככו ,יפיציפס קוש חלפ לש אל ,קושה לש

 ."םימושילה לכ בחורל תיסיסב תוידוקפת קפסמ

 קסוופח סחס 5ס:0ו56 לדומ

 יוצמ צ/סזאקזסטק כ65%וסק-ה תלוכי לש הבילב

 סוסרפיי) קטסוופמ גח6 5טפפסחפ6 ארקנה ךילהת

 סינותנ ףותיש ירשק רוציל ךרד וניהש ,(יייונמו

 וא תימוקמ ,הדובע תצובק ירבח ןיב םיכשמתמ

 - םינותנ טקייבוא תיישע ושוריפ םוסרפ .קחורמב

 סירבח רובע ןימזל - עדימ עטק ,ךמסמ ,\בוק ומכ

 טקייבואב שומיש שוריפ יונמ .הצובקב םירחא

 וא רחא סושיי ךותב ,קחורמב ססרופש ,הז םינותנ

 עדימ ול שיש והשימ .סושיי ותוא לש רחא ץבוקב

 חולשל רמולכ ,עדימה תא םסרפל לוכי ,ףותישל

 ,ותעונת לע טלוש עדימה לעב .םייונמה לא ותוא

 תושדח תואסריג לבקי יתמו ,יונמל יאכז ימ טילחמ

 הדובע תוצובקל שי וז ךרדב .עדימל סינוכדע וא

 דובעל םילוכי םהו ,עדימה לע הטילש םידיחילו

 .םירחוב םה הב ךרדב דחי

 ךרד םישמתשמל ןימז \אסזאפזסטק 265%100-ה

 השיג קפסמה 50666831 ךרד וא ישארה טירפתה

 תצובק תונוכת לש אלמה חווטל דחא קילקב

 שי 576668ג-ל .יפיציפס םושייב תונימזה הדובע

 עיצמ אוהו ,םושיי לכ רובע םינוש השוחתו הארמ

 םינותנ דסמל) תינכותל םימיאתמה םילכה תא

 .(ינורטקלאה ןויליגל רשאמ םינוש םילכ ויהי

 = 10 = ו

 086% תייגולונבט

 לש הדובעה תוצובק תונורתפ תא עינמש סרוגה

 וניהש ,085א - םיטקייבוא יפוליח אוה דנלרוב

 .שומישל לקו המצוע בר הלועפ ףותיש ןכוס

 תכוותמ הנכות איה 085א ,בשחמ תרוטקטיכראב

 קפסל ידכ הלעפהה תכרעמ םע תרשקתמה -

 איה .תרושקתו הדובע תצובק יתוריש םימושייל

 יתורישו םימושיי ןיב ךוות-רשקכ םג תלעופ

 הלוכי 085% .סושיי ינותנ תלבקו רוגישל תועדוה

 תיבחרמ וא תימוקמ תשר לכב שמתשהל

 המ ,ינורטקלא ראוד תכרעמב וא ,תיטרדנטס

 וא לבת יבחרב תידיימ תישומישל התוא השועש

 00:811,-ל תרשקתמ רבכ איה .המוק התואב

 ,א! ג1-יתייצמ םיתורישו ,אסואפז6 או15 , )101 א[גו|

 אסו6 סוטול ,01866 טקפרפדרווב ךומתת בורקבו

 .לסאטז5תהזס לפאר

 וא תשר יצבק תרש לכב סג שומישל תנתינ 085%

 איה ,השעמל .הוושל-הווש תשר תרוטקטיכרא

 רחא ןורתפ לכמ תועדוה יתוריש רתויב תכמות

 לכ לש בשחמב תימוקמ תנקתומ 085א .קושב

 תידדה תוליעפל ןכוסכ תלעופו הדובע תצובק רבח

 םיטקייבוא השוע 08מא .םימושיי ןיב תרבגומ

 םיבורמ םימושייש ךכ ,םימושייל תילבולג םינימזל

 ןפואב םיטקייבוא וא םינותנ יביכר ףתשל סילוכי

 רבכ סנייהש םימושיי החיבשמ 08מא"' .ילבולג

 עדימ לפכשל ךרוצ ןיאש ךכ ,הרבח יבחרב טרדנטס

 .\רווש רמא ,יירחא רוגס טמרופב

 םיפתושמ םיטקייבוא תנסחאמ 085%-ש ןוויכמ

 היגולונכטה ,הדובע תצובק רבח לכ לש בשחמב

 איהש םיטקייבואל תכשמתמ השיג תקפסמ

 ךשמתמ רושיק םישמתשמהמ שורדל ילב ,הליכמ

 הדובע תצובק ירבח ,האצותכ .תרושקת תשרל

 וליפא םיפתושמ סינותנב שמתשהל םילוכי

 ,וז תלוכי .הצובקב רחא רבחל םירשוקמ םניאשכ

 המיגדמ (סמתמחחםע) תיהשומ תוירושיקכ העודיה

 לש הדובעה תוצובק תייגטרטסא לש תושימגה תא

 .דנלרוב
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 ימהרבא ןר

 - 'ג קלח :ינויליג ךות טלק ךסמ
 תיגול תרוקיב

 ינורטקלא ןויליגב םיקהל דציכ הכ דע ונדמל

 תדלקה רשפאמ הז להונ .ינויליג ךות טלק ךסמ

 רחא סוקמב אלא ,חולל תורישי אל םינותנ

 -הל ןמזה עיגה התע .חולה לא םשמ םעונישו

 רתויב םיבושחה םיביכרמה דחא לא סחיית

 תוריהמב םיקהל תורשפאה - טלקה ךסמ לש

 ןגהל ידכ בחרנ תיגול תרוקיב ךרעמ תוליעיבו

 .חולה לא םייוגש םינותנ עוניש ינפמ

 לא טלקה רוזאמ םייוגש עוניש ינפמ תרוקיבה

 ןמזב תרוקיב - םיגוס ינשל תקלחתמ חולה

 -ותנ תרבעה ינפמ הנגהו ,הדלקהה תעב ,תמא

 טולק" הדוקפה ןתמ תעב חולה לא םייוגש םינ

 ילהונ תא הליחת םיקנ .תודוקפה טירפתמ י'1

 5 - את ו יי -

%0 ₪ 60 ₪ 6 

 ש 0 ₪) ₪ ₪

 סיתנכתמל ורקמ
 תא הליחת ןחבנ ךכ םשל .תמא ןמזב תרוקיבה
 .ודלקויש םינותנה תוהמ

 טלקה ךסמ תא חתפנו ךישמנ יחכונה ןוידב

 יישיבלנייו םימדוקה תונויליגה ינשב ונמקהש

 ונל הארמ 1רויא .תיגול תרוקיבל ךרעמ וילע

 .םינותנה לש תרקובמ הדלקהל ךסמה רוזא תא

 םינותנה לש תרקובמ הדלקהל ךסמה רוזא

 ן ןח א ו רפ 7
 ₪ 81 | תיחכונה הנשב תוריכמ

2 | 

 3 +6 אא1
4 

 | 5 0 :רפסמ | :טירפ
 6 --7- גוט

 7 --7  :לדוג
 8|הו4] >> --- :עבצ << 1

 | 9 0 :ח"ש | :1 רוזא
 | | 0 :תומכ

 ו 0 :ח"ש | :2 רוזא
 12 0 :תומכ

 תמא ןמזב תרוקיב

 -ממ תבכרומ טירפה גוסש רמאנ .טירפה גוס

 ןושארה ותה הבו םיוות העברא תב תזורח

 ,לשמל .תורפס רתיהו תוא אוה לאמשמ

8|0| 5005 4 

 םכסל ןתינ םינוכנ םינותנ לש יוהיזה יללכ תא

 דחאמ הגירחש ,םייגול םיאנת לש הרדיסב

 :טלק תאיגש התועמשמ םהמ

 .ץ 41.05 אלו 1/4881  תויהל בייח ןותנה +

 סיוות העברא תב תויהל תבייח תזורחמה +

 .קוידב

 תחא תויהל בייח לאמשמ ןושארה ותה %

 .תילגנאב תיב ףלאה תויתואמ

 .רפסמ תויהל םיבייח ןימימ םיוותה תשולש 4

 .999-ל 1 ןיב םלש תויהל בייח רפסמה +

 .טירפה גוס תא דילקהל הבוח ךכל ףסונב 4

 דימת הז ןותנש ונא סיעדוי טלקה ךסמ הנבממ

 -הל רשפא וישכע .(1 רויא האר) 66 אתב דלקוי

 .טירפה גוסל תיגולה תרוקיבה תא תונבל ליחת

 ךכ הנבנ תמא ןמזב תרוקיבל תואוושמה תא

 -נה םא 0-ו יוגש ןותנה םא 1 הייהת ןתקופתש

 רבסות ךכל הביסה .יוגש ונניא דלקוהש ןות

 .ךשמהב

 : תרוקיבה יביכרמ תא םיאור ונא 1 רפסמ תולב

 לכל תרוקיבה להונ תאו טירפה גוסל תיגולה

 תרכהב וז ןיאש ןבומכ .וללה סיביכרמהמ דחא

 -יב ךרעמ תמקהב ירהש ,תמלשומה תרוקיבה

 -יבה ילהונ .חבושמ הז ירה הברמה לכ תרוק

 םירשפאמ ןאכ םירבסומה םיירלודומה תרוק

 -הו הדימב ,דיתעב סג תרוקיב יאנת תפסוה

 לכ תא שארמ אבנל השק .ררועתמ ךרוצ

 ןתנהל תבייחו תוירשפאה הדלקהה תויועט

 לועפתה ךלהמב תורוקיב ףיסוהל תורשפאה

 .ףטושה

 עבצו לדוג

 ירצומ לש תוריכמ לוהינב הנדה ,ונלש המגודב

 סה עבצו לדוג םג ךכ טירפה גוס ומכ ,השבלה

 1 רויא

17 
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 תרוקיבה להונ תרוקיבה אושנ |
 | 1חול
 | 211( (שו8תונתו 0 6ז(06) 1,0) ש41.ש₪ אלו 1.4881, תויהל בייח ןותנה ו

 | .616ת606(8%1) <<4 םיוות העברא תב תויהל תבייח תזורחמה | 4 גוט
 סו ( 06,1(69168) > ="ג"א 3ח0 6 06,1(616!60) < ="2") תילגנאב תוא - לאמשמ ןושאר ות| 66 אתג

 (2156זז(66,3(6911801((69/8106))) רפסמ תויהל םיבייח ןימימש םיוותה תשולש |
 | 60ש81ש6( 691180+(66,3)) <1 1. א .. 999 תויהל בייח רפסמה
 +06 = 1 טירפה גוס תא דילקהל הבוח

 ,רשאב
 | .(= --) םיוקווק השולש ליכמה םוחת םש אוה 1

 הלאש
 ירפטמה קלחהש הקידבה תעצבתמ ןכיה
 ? 999 מ לודג ונניא טירפה גוסב

 :66 - דחא אתב דחא יוטיבל דחאל ןתינ הלא לכ תא

 | 611( 61פתטתו ט6ז(06) ,6916(,1ה06(910)< >4) שס( תס(% (06,1(160)6)>=" "בת 7 06,1(60161)
 | < = "2") )  סד 611( 6150ד (( 6) 3) ) )1,616( 66 3)) <1) 407% +-06= קו61)|

 | :יוטיבה תא בותכנ ,פ6 אתב ,טירפה גוס תטילק םוקמל לאמשמ |
("",82102, 1 = 6911)86 | 

 ,רשאכ
 יוגש -> :דילקנ ובש םוחת םש אוה 2

 ןותנל תיגול תרוקיב להונל המגוד גיצמ 2 חול תויומכו םילקש לוכי לדוגה רשאכ .יידילקהל הבוח" ינותנ
 דבל דמוע ןותנה רשאכ ,אוהש לכ אתב ירפסמ עבצהו 5, ₪, 1 תויתואה תשולשמ תחא תויהל
 םיאתב סינותנ םע תיגול רשוקמ ןותנה רשאכו = הנוש הנניא םירפסמל תיגול תרוקיב ,ןורקיעב | שמח דע שולש תב תירבעב הלמ תויהל לוכי
 .םירחא = -ודל ןחבנ הבה .םיטסקט תדלקהב תרוקיבמ = -יבה ךרעמ תא םיקהל ןמזומ ארוקה .תויתוא
 ןמוב תרוקיבל סחייתמ ןאכ דע רבסוהש המ = "יחיישיי תדלקהב תרוקיבה יביכרמ תא המג .יאמצע ןפואב הלא םינתשמ רובע תרוק

 עיפומ יוגש ןותנ תדלקה תעב ,רמולכ .תמא .(09 את) 1 רוזאב

 תרוקיבה להונ תרוקיבה אושנ 4
 ן חול

 69155(6911זז1ם1,0,)09(8) ז.גםמז, אלו ש 41.שמ תויהל בייח ןותנה| תווקיב להונ
 1 רוזיאב חיש (99999>0%01%69<69) 0 . א .. 99999 תויחל בייח רפסמה | ת1לקחל
 (0%8>09ת0=0%610) 0 = ח"ש רזא 0 = תומכה םא| את

 (0%8=09ת0>0%610) 0 <> ח"ש יזא 0 <> תומכה םא
 (610(6911(/69 =01,610.,0)) > קז1061) ח"ש 35.01 מ ןטק תויהל בייח עצוממ ריחמ

 ,רשאב הלאש
 1 רוזאב ינויגהה יברימה ריחמה תא ליכמה םוחת םש אוה זו1 .ריחמה תרוקיבב הינתהה רשפ המ

 89 - דחא אתב דחא יוטיבל דחאל ןתינ הלא לכ תא

 | ו
 (69 = 0% 36 610 > 0 סז (01,610.,.0=010(6911((/69)) > קז1661))
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 2רו

 03-291617 סקפ 03-204711 פלט 26 הדוהי ןב מ"עב (לארשי) ףלה טרבור :ביבא לת |

= 

. 
| 

 םייוגש םינותנ םע המושר עוניש ינפמ הנגה להונ תפסוה

6 8 

 8 1 (21] 0166 8181 ,6לתסוט(1208561) ] 7 (8קק6מ6061סוש 1208561,1 1ת61) 7 /ז][208561 7 (פ](טז8תס] 41]

 1 21 ורקמ - השדחה הרגישה תתל האירקה תא טלוקה ורקמה תליחתב םיפיסומ

 [ 21] 11 (סזפמסה .69(6911ח(128141) =2","1",0")]
 | 22| 21 +1[ 695טתו(0=)1651]+פ!8םא >%11] (60017ח]

 | 3, וס אא 11 ,/585) 7 (266ק1/+26601/+26601/+36601+0ז800ה \2]
 24 41 +ז65ו371] (ז3 1600 (קבת6!ס([ 016827 (81) (קהת6!סמ) (1סזתו 128141,08111)+סז8תסה \2] .

 : הלאש

 | 27| 83 (1ח010816 ]/15883) (ז60טזת] "-" ב ךרוצ ןיא עודמ
 28| 066ק1 (ס60ק 0660()1 1](ס66ק 1](ט66ק 1)+066ק 066()1ק 1](ז6שטזה] (פ1גמ% ... ) הדוקפה ירחא
 .21 ורקמב

 41 585 םיכישממו םינקתמ ... םייוגש םינותנ שי

 7 דר

 תולועפה רדס

 .הלעמל רבסומכ 16311 םשב םוחת םיפיסומ
 .(3ב רויא האר) 83 אתב %א11 םשב םוחת םיפיסומ
 .21 הקסיפ תא םיפיסומו ורקמה רוזאב הטמ יפלכ תורוש תזזה - תוריהזב - םיעצבמ
 .םטסס] הקסיפה תא םיפיסומו ורקמה רוזאב הטמ יפלכ תורוש תזזה - תוריהזב - םיעצבמ
 .א:85 הקסיפה תא םיפיסומו ורקמה רוזאב הטמ יפלכ תורוש תזזה - תוריהזב - םיעצבמ
 תר ₪ = .21 ורקמ - השדחה הרגישה תתל האירקה תא טלוקה ורקמה תליחתב םיפיסומ

 תונכיתל ורקמ סרוק
 םיינורטקלא תונויליגב

 :םיצורו (לסקא וא ורפ ורטאווק וא 123 סוטול) ןויליגה תא בטיה ליעפהל םיעדויש ימל

 | קימעמ יתרואתו ינכט עדי שוכרל 4  ןויליג ימושיי חתפל 4 םיעוציב רפשל 4
 לסה אולמ םיקירטו םיפיט םג + | דמול ורקמ בותכל 4 ימניד ורקמ בותכל 4%
 ןויליגב עצבל ןתינ המ תעדל < | קסידב ןמס ךילוהל + | 5011 םע דובעל +

 .ורקמב םדקומ עדיב ךרוצ ןיא
 .דמלנה לש דועית לבקמ דימלת לכ ףלה טרבור לש םיבשחמה ירדחב םימייקתמ םידומילה

 :םיטרפ

 02--243835 סקפ 02-2595996 פלט 5 ללה | מ"עב (לארשי) ףלה טרבור :םילשורי

 (ברעב םג) 02--792768 ןופלט 93714 םילשורי 7 אלרוב בוחר םימושיי חתפמו בושחימ ץעוי ,ימהרבא ןר
 ,ןויליג ימושיי חתפמ ,תודסומבו םילעפמב ,(רבוב זכרמ) תירבעה הטיסרבינואב םיינורטקלא תונויליגב תונכיתל ורקמ דמלמ ןר

 | דמהרבא ]ןר םע ףיכב םידמולו קזח םידמול תוימדקא תועש 4

 .ורקמב םייעוצקמ םירפס לש םרבחמ אוה ןר  .םינותנו טסקט ,הקיפרג תבלשמה היצמוטואו םישמתשמ תובר תוכרעמ ,תוירושיק
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 עיבצמה יייוגש -;" :בותיכה - לאמשמ - דימ

 םירדהמה .יוגשה ןותנה דלקוה וב אתה רבעל

 -ומה ,רבסה ןויליגב אוהש לכ םוקמב םיפיסומ

 רבסהה .יוגשה תדלקה תעב תיטמוטוא ןרק

 סםוקמל המאתהב יייוגשייה תביס תא ראתמה

 ענמיש להונ בותכל קר רתונ וישכע .הדלקה

 לא ,רתוי וא דחא יוגש הליכמה ,המושר עוניש

 .ןויליגב חולה

 םייוגש עוניש ינפמ הנגה

 ערתשמה 1641 סשב םוחת שי 1 רפסמ רויאב

 עודמ) 12 הרוש דעו 6 הרושמ 8 הדומע ינפ לע

 -יבה לכ תא ליכמ אוהו (!תללכנ אל 5 הרוש

 לכ .תיגולה תרוקיבה ךרוצל ונבתכש םייוט

 0 הרפיסה תא קיפמ וללה םייוטיבהמ דחא

 -ומ - תרחא ,יוגש ונניא ולש רקובמה רשאכ

 לש םוכסה רשאכ ,ךכיפל .1 הרפיסה תנרק

 ,םייוגש םינותנ ודלקוה אל - ספא אוה 61

 .יוגש תוחפל דחא ןותנ - תרחא

 -מה רוביחב וישכע בלשל הצרג הזה עדימה תא

 2 רויא .רבעש שדוחב הז רודמב ונבתכש ורק

 .ךכ םשל תושורדה תופסותה תא גיצמ

 אובי דוע

 טלק ךסמ תמקהב ןוידה םייתסמ ןאכ הרואכל

 לצפל רשפא ןאכמ .אוה ךכ אל ךא ,ינויליג ךות

 -של ורקמ לשמל .םיאשונ רפסמל ןוידה תא

 תרוקיבל םירטמרפ עוניש ,תוספדהלו תותליא

 שדוחב ןודל יתרחב .דועו תונויליג ןיב תיגול

 -יג ןיב םירטמרפ לש יטמוטוא עונישב אבה

 ותובישחו רכומ תוחפ אוהש אשונ - תונויל

 !םירומא םירבד המבו .הבר

 רפסמל תרוקיב להונ ונמקה הלעמלש אמגודב

 לכ ולצונ אל ןיידע תכרעמבש רמאנ .טירפה

 -ונ םעפל םעפמ יכו םיטירפ לומיסל תויתואה

 ךסמ תונבל הצרנ ךכיפל .םישדח םיטירפ םיפס

 -גל הצרנו םעפל םעפמ סנכדענ ובש ףסונ טלק

 תמא ןמוב "ובאשייי הלא םייונישש ךכל סור

 עמשנ .הכ דע ונעציבש תרוקיבה ךרעמ לא

 ,רתויב .םיטושפ םילהונה .אל לבא !ךבוסמ

 ןתוא דמלנו תוירעזמ ורקמה רוביחל תופסותה

 .בורקה שדוחב

 .םיארוקה תולאש לע הז רודמב תונעל חמשא

 ןתינ .םימושי חתפמו בושחימ ץעוי אוה ימהרבא ןר
 .(ברעב םג) 02-792768 :לטב וגישהל
 ורקמ סרוקב םיליגרתהמ קלח אוה ןאכ שגומה רמוחה
 -יב דמלמ רבחמהש ,םיינורטקלא תונויליגב םיתנכתמל
 :לט ,(רבוב זכרמ) תירבעה הטיסרבינואב םילשוה
 :לט ,ביבא-לתב ףלה טרבור תרבחבו 0

 .02-259595/6 םילשוריבו 1 -
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 1 רפסמ רויא
 םינותנה לש תרקובמ הדלקהל ךסמה רוזא

= 

 4 8 0 שמ 45
 1 תיחכונה הנשב תוריכמ 0
 2 בכ

 3 ו

= 4 

 5 0 :רפסמ |:טירפ 0

 6 --- :גוס 0

 7 --7- :לדוג 0

 8| 3141 + --- :עבצ 0

 9 0 :ח"ש | :1 רוזא 4

 10 0 :תומכ א1
 11 0 :ח"ש :2 רוזא

 12 0 :תומכ

 2 רפסמ רויא
 אוסש6 הדוקפה י"ע הדלקהה רוזאב הרוש תחיתפ

 ומ שב נס[ 5 5
 | 5 0/ :רפסמ

 6| --7) גוט
 7 --7) :לדוג
 | 8| 3081 ת+ ---| :עבצ

 1 9 :ח"ש :1 רוזא

 10 :תומכ אוסש6 עוציב ךלהמב
 1 :ת"ש | :2 רוזא | <-- ------- הזה חטשה תא םיעבוצ
 12 :תומכ הטמל תחא הרוש םיזיזמו

3 

 3 רפסמ רויא
 א3גזג41 תמאתהו 23וג] ב הדשה תפסוה תמלשה

 ה ו ו ו ז
 1 תיחכונה הנשב תוריכמ 0
 2 ע1  ףולש =
 3 25  ךיראת ---
 4 בב כ

 5 0 :רפסמ | :טירפ ₪ -/-
 6 --- :גוס 0
 7 --- | :לדוג 0

 8| 4081 תי --- :עבצ 0

 9 -/-| ךיראת 0

 10 0 :ח"ש 1 רוזא 4

 11 0| :תומכ אא1
 12 0 :ח"ש | :2 רוזא

 13 0 :תומכ

2 

 4 רפסמ רויא
 ןויליגב םינותנה תנסכאל חולה רוזא

 | א | ₪ | גא | אמ | גא | גא ]| גס] א ]
  +69 - +6[0  +611 +6[2- >> 1,גתו,פק] ₪1+80ג.  65+ | 6+ |

 .םירוזא יפל תיחכונה הנשב תוריכמ

 טירפ םירוזאה לכ 1 רוזא 2 רוזא

1-2 

 [/ גוס לדוג עבצ תיש תומכ חיש תומכ יש | תומכ



 תועט ןוקית
 רמאמ ,13 תרבוחמ
 םיינורטקלא תונויליג

 ,128 ימע י'תויצקנופה ידילק לע

 לכב 110 םוקמב 10 לייצ

 .ךכ תונילוצמה תודוקפה

 .החילסטה םכתא

 קש |

 לש ןוילעה 2.
 .ןותחתה אתל דרפנ םש |

 ורקמל ןתוא השועש טנמלא שי 4 ו 2 תואקסיפב
 | ימנידה עטקה לש תולועפה רדס תא בותכ .ימניד
 .4 ורקמב (קסוחוגחופסז ... ) ב לחה הלא תואקסיפב

 תשרפמ ,עדימ תפלוש (דמולה ורקמה) 11 הקסיפ
 .המאתהב תוליעפה ךשמה תא תפעסמו ,ותוא
 אוה המ ,ןכיהמו ףלשנה עדימה אוה המ
 דציכ ,שרפמה ןונגנמה אוה המ ,ףלושה ןונגנמה
 תפעסמה הדוקפה איה המ ,הטלחהה תרצונ
 .תלעופ איה דציכו

 (זס(טזח) הדוקפב תמייתסמ 3 הקסיפ עודמ

 .(טזגמסת ... ) הדוקפב תמייתסמ 4 הקסיפו

 | אגא | גס [ א [ אס ]

 4 ורקמ תא הליעפמו (₪ז₪ ... ) תטילשמ האיצומ 1 לע השקה
 ] תטילשמ תאצל ילב 3 ורקמ תא הליעפמ ₪5 לע השקה

 5 רפסמ רויא
 םינותנה תנסכא רוזאב הרומע תפסוה

 4 2 1| +5 +6 +7 +8 69 :םת1.םק] 610+  801.01+  +611 2 +3]6 +6 [ות1 ג6 | אא | א [ ₪ | אגא |[ א | .
 ןושמ
 1לל מע 0 ורקמ ב 3

 : םירוזא יפל תיחכונה הנשב תוריכמ

 [ 0 ]1 כ 0 4 ₪ ₪ עו + ל תומוקמב רופא עקר) םירטסרב | כבש 2 =ה-ת םהאפ =הרפח הכפתב הטאמ =-ש הכשכ בב | ל 77 לש להרג עב ךוראה הש תומכ "יש תומכ חיש | תומכ םישגדהה תועטב וטמשנ ךליאו [6| טירפ םירוזאה לכ 1 רוזא 2 רוזא

 תואלבטה תואבומ ןלהל .(םיבושחה

 .תונקותמ

 השקהב תודוקפ ןתמיי קרפב ןכ-ומכ

 6 רפסמ רויא
 םינותנה תנסכא רוזאב הדומע תפסוה

 0 א | א

 (ם6!ק) | (זש5ובז) (טזגהסה 4]
 (0ז0) | (3) (6910)

4 
 ((סזמ

 7 רפסמ רויא
 תיגול תרוקיב להונ תמקה ינפל - ינויליג ךות טלק ךסמ לוהינל ורקמ רוביח

- 

1 

0 | 7 
 ו | \0 +1 ה16061] ( קבת01|6 ]68 /ק21א7..."]4650 (סזגתסה 41]
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 | 30|  םג]
 | 31 | אוסתו1
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 | 33| | אוק1 (1. 31) םוי ->
 | 34| | 82 (12..1) שדוח ->

 35 | | 983 (תונורחא תורפס יתש) הנש ->
 6 384 טירפה רפסמ ->

 | 37] 84 אדמת כ"חאו טירפה רפסמ תא דלקה
 | 38| אוג881 ₪86 טירפתל
 | 39|  א[צק82 ₪6 דילקהל
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 2 רב עמ

= 0 | 

 ןובתאר ידנאו ןמטל רורד

 לע ומתח טפוסורקימו מבי 1985 תנש

 -יש לע רביד ,ויטרפ ראש ןיבש ,םכסה

 הלעפה תכרעמ חותיפב הלועפ ףות

 -עמ ביבס וצצ תועומש הברה .השדח

 סע מבי האצי '87 תנשב ףוסבלו וז השדח תכר

 התיה וז הלעפה תכרעמ .השדח הלעפה תכרעמ

0 05/2. 

 ןגומ דומב הכמת וז  הלעפה תכרעמ

 התיהו 286 ידבעמ לש (?80ד50ד5פ אוסספ)

 תושירד סלוא ,וז הפוקתב רתויב תמדקתמה

 התיברמ רובע ידמ תוהובג ויה הלש הרמוחה

 לש ןורכיזה תלבגמ תא רותפל ידכ .םישמתשמ

 -חא תונורתפ חתפל וליחתה םיחתפמ 205-ה

 תומכ תא ולידגה 0פאוא| ומכ תונכות .םיר

 ורשפא קאו| גוסמ תוינכותו יונפה ןורכיזה

 תוינכות .640א8-ל רבעמ לא ןגומ דומב השיג

 ירשפא יתלבה תא ורשפא ₪66%8ש גוסמ

 -דנ 05 .ק05 תביבסב תומישמ יוביר - טעמכ

 הראשנ 05-ו הניפל הלגלגתהו הדיצה הקח

 -ימ לש "תונולח" הצפק זא .הדיחיה הטילשה

 .הדרי אל זאמו הלגעה לע טפוסורק

 הלעפה תכרעמ ,ייתונולחיי יייע התכוהש רחאל

 יתועמשמ ןפואב הנכדעתה - 08/2 - מבי לש

 רוכזנ סא .החלצהל ךרדב ףסונ יוכיס הלביקו

 תב הלעפה תכרעמ ,פ05 לע הצר "תונולחייש

 איה "תונולחייש רוכזנ םאו םינש 10-מ הלעמל

 ,הלעפה תכרעמ אל לבא תיפרג הדובע הביבס

 תא ןיבנ 205 תולבגמ תא וירחא ררוגש המ

 .05/2 ןווכל םיבותסמ םיבר םישארש הביסה

 -ומ תיארנ הנניא "תונולחיי לש אז תסריג םג

 לש ןורכיז סומינימל הקוקז אז .דחוימב תכש
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 ה|ה יוס

 לע יונפ סוקמ 75%18-ל תוחפלו 1218 אאו

 ,תומזגומ וארנ םעפש 05/2 תושירד .קסידה

 -ידה לע יונפ םוקמ לש 30א18-ו ןורכז לש 8

 .אד דיל תוחכוגמ תוארנ ,קס

 שי) םיסנמ םישנא רתויו רתוי ךכמ האצותכ

 תא (תישילש םעפ רבכ תאו םישועש הלאכ

 רמוא סליגנא סולמ גנורטס רטפ דייוע ./2

 תווש ויה אל 05/2 לש תונושארה תואסריגה"

 סע םויכ לבא .ייוספת םהש קסידב םוקמה תא

 -ומ 08  ,ןורכיזה לוצינו תומישמה יובר לוכי

 -תה ינא רשאכ .רטפ לש דרשמב עובק תלעפ

 רוזחל לכואש ךכ לכה יתישע 05/2 תא יתנק

 הברה יתנמאה אל .תיברימה תולקב ₪005-ל

 .ילש קסידה לע עבק ןוכשל 05/2 לש התלוכיב

 דע טעמכ לצנל לדתשמ ינא לכה תולככ ירחא

 חותיפ ךרוצל ילש בשחמה תא סומיסקמה

 -יצי יתלב תכרעמל וא םיקחשמל ןמז יל ןיאו

 סא ,טושפ היה 05/2 לש ןושארה ןחבמה .הב

 .תוקסרתהב םייתסי אוהש חוטב יתייה יכ

 תוקסרתה ייוסינ

 תביבסב דובעל הדעוי יתבתכש תונכותה תחא

 לש הרישי הביתכו האירק הללכו דבלב טסקט

 ירוזא תרבעה ךרוצל ,ךסמה ומכ ,ןורכז ירוזא

 -וטה תרושקתה ינקתהו םוקמל םוקממ ךסמ

 קחורמ בשחמ לא עדימ תרבעה ךרוצל תיר

 היפיצב הנכותה תא יתלעפה .ןופלט וק ךרד

 -תב תורשפא ירחא תורשפא יתיסינ .הכורד

 .הקלח הרוצב לעפ לכה הברה יתעתפהלו טירפ

 -חה תא יתנטקה .05/ תא ייעגשייל יתטלחה

 -חה לש טנופה תאו וכותב הצר הנכותהש ןול

 תורד|ג'ב ה

 ךותב אלמ ןפואב הצר הנכותה לכש ךכ ,ןול

 .ךסמב םילפטמה םיעטקה לא יתינפ זאו ןולח

 הנכותה ירה .תלפונ 05/2 ןאכש חוטב יתייה

 אוצמל סוקמבו ךסמל תורישי תבתוכו תארוק

 ךסמב ומכ ,ןוכנה םוקמל בותכלו שורדה תא

 ,םסלש ןגאלב ללוחתהל ךירצ ,אלמ טסקט

 בותכתו םייוגש םינותנ ארקת הנכותה רשאכ

 רשאכ סומה יתייה לבא .םירוסא תומוקמל

 הנכותה ,ךסמ עבר לש לדוגב ןטק ןולח ךותב

 05/2 .ךסמב לופיטה ללוכ תמלשומ הרוצב הצר

 לש םימלשומ ךוסימו ןוגימ העציב השעמל

 הצר איהש בושחל הל המרגו ילש הנכותה

 .יאמצע בשחמבו הלש תיעבטה הביבסה ךותב

 -רב ךרוצ אלל ,הכותב תללוכ 05/2-ש רחאמ

 רמאמה) "תונולחיי םגו 205 םג ,תדרפנ השיכ

 לש דוקה תא קלסל הטילחה מביש ינפל בתכנ

 םויכ .05/2 לש 2.1 הסריג ךותמ וו

 תכרעמה תשיכר תבייחמ תונולח ימושי תצרה

 תומיאתה תייעבש ירה .(דרפנב טפוסורקימ לש

 -וסמ 05/2 .תמייק הנניא ולא תוביבס יתש םע

 םושי לכו 205 סושי לכ םויה ץירהל תלג

 לש ןולח דיל ןבומכו ןולח דיל ןולח .י'תונולחי

 תיברמל הבושחה הנוכתה הארנכ איה וז .2

 םימושי רפסמ ץירהל תלוכיה ,םישמתשמה

 .ליבקמב

 תילסקודרפ תואיצמ

 ןחבמ ,ףסונ ןחבמב 05 תא דימעהל יתטלחה

 -מו ףטוש ןפואב 05/2-ב שמתשהלו תואיצמה

 תוטב קיפסמ יתשגרהש רחאל .המ ןמזל רדוס

 :אבה רבדה תא יתעציב 05/2 םע ללותשהל



 בור סצעב) ."סקודרפיי רובע דחא ןולח :תחתפ

 תתפמ ינא וב ,הזה ילכה סע רבוע ילש ןמזה

 ףסונ "סודיי ןולח יתחתפ ,(םימושיה תיברמ תא

 .םילילמת ךרועו תירבע הכימת וב יתנעטהו

 ללכש ,הנכותה לש דוקה תא יתבתכ הז ןולחב

 תרזעב ובתכנש תירבעב ללמו תועדוה ןבומכ

 תא יתרמש םיוסמ בלשב .תירבעה הכימתה

 ןולח לא חה תוזה י"ע יתרבע ,דוקה

 ןולחב בתכנש דוקה תא יתצרהו "סקודרפ"

 -הל הכירצ התיה הנכותה תצרהש רחאמ .ינשה

 יתכשמהו דוקה ןולח לא יתרזח ,המ ןמז ךשמ

 ר םייתניב הנממ קלחש הנכותה תא בותכל

 האיגש תעדוה הלבקתה סואתפ .רחא ןולחב

 עטק לא יתרזח .תינכותב תועט ,ינשה ןולחב

 ותוא ץירהל יתרזחו ותוא יתנקית ,יוגשה דוקה

 !תוליעי םומיסקמ .ינשה ןולחה ןמ

 -וט סתא זא יתמייס ןאכש םיבשוח םתא םא

 רשקתהל ךירצ יתייה הדובעה ידכ ךות .םיע

 ריבעהלו םדומה תועצמאב עדימ רגאמ לא

 תא הרצי הנכותה ,ישילש ןולח יתחתפ .רמוח

 יתרזח ינאו עדימה תרבעהב הליחתהו רשקה

 ןולחב תינמז-וב רשאכ ,דוקה ןולחב דובעל

 ידמ .הנכותה הצר ,ינשה ןולחה ,"סקודרפייה

 -הש אדוול ידכ תרושקתה ןולח לא יתרזח םעפ

 05/2 לע יתכמס אל ןיידע .הרושכ רבוע רמוח

 לבא .ךירצש ומכ הז תא עצב תלגוסמל איהש

 הברה תאו השע אלא ,דבע םתס אלו - דבע הז

 קר אל רמולכ ."יסודיי תחת רשאמ בוט רתוי

 רמוחה תרבעה תעב תבשומ היה אל בשחמהש

 התיה המצע תורשקתההש אלא ,םדומה ךרד

 -מה ינא רקיעהו .הריהמו הקלח רתוי הברה

 .הערפה םוש אלל חתפל יתכש

 הנאידניאב הימיכל טנדוטס םע רביד ידנא

 \בוק ךשמ דחא ןולחב .רבדה ותוא תא השעש

 :קחשמב קחיש רחא ןולחבו ייברסויפמוקיי

 לבא ,קסרתי לכהש חוטב יתי:הש איה תמאה"

 -וקש ןמזב קחשמ ימצע תא יתאצמ הז סוקמב

 תסיפת אללו עקרב ילש בשחמה לא עיגמ ב

 אוה וליאכ םושי לכ לע הניגמ 05 .ייבשחמה

 רוגסל תרשפאמ וז הנוכת .יאמצע בשחמב ץר

 -אל ךרוצ אלל קסרתה וכותב םושיהש ןולח

 םיכישממ םימושיה ראשו בשחמה לכ תא לחת

 הביסמ םתא םאו .הרק אל םולכ וליאכ ץורל

 05 וא 005 33 לש ןולחל סיקוקז איהשלכ

 םע ןולח חותפל אוה תושעל ךירצש המ לכ 2

 .היוצרה 205-ה תסריג

 ?תויעבב סשא ימ ₪

 -יבמ 2 לש הבורמה המצועה ,רעצה הברמל

 בשחמה תא הליעפמ 05/2 .תויעב םג התיא הא

 "תונולחיי וא 205 רשאמ קזח רתוי הברה ךלש

 תורגבתהה ירוסיל רבעמ -2

 -וסמ דימת אל בשחמב ןקתומה ליגרה דויצהו
 -והמ סדנהמ ,תימס ןיווק .ץחלב דומעל לג

 בשחמה לע 05/2 תא ליעפהל חילצה אל ,דוויל
 תימס ,םישמתשמה תיברמ ומכ אלש לבא ,ולש
 -כה בוריי .05₪ תא אלו בשחמה תא םישאה
 גוסה ןמ סניא ילש בשחמב םינקתומה םיסיטר

 תא רתיאש רחאל .תימס הדומ יירתויב ןימאה

 -וע 08/2 ,יתייעבה דויצה תא ףילחהו תויעבה

 .הפוצמכ תדב

 הפצמ 05/-ש הדבועה איה ,הייעבל המגוד

 רשפאיו ינוויכ-וד טווח ליכי תספדמה לבכש

 ידכ .05/2 לא הרזחב עדימ חולשל תספדמל

 -וכ סניא םיבר םינרצי ,רוצי תויולעב ךוסח

 האצותכו םהלש םילבכב הזה טווחה תא םילל

 -בב סשא ימ .הספדהב תובר תויעב ומרגנ ךכמ

 לע 08/2 תא םישאהל רשפא !הספדהה תויע

 ,תמלשומ הלעפה תכרעמ תויהל הסנמ איהש

 -ושה .עורג תספדמ לבכ רציימה ןרציה תא וא

 תויעבב לקתנ שמתשמהש איה הנותחתה הר

 .05/2 תא םישאמו הספדה

 סישדח סישמתשמ לצא תויעבל ףסונ רוקמ

 05-ב הז ץבוק .60א₪10.5צ5 בוק אוה

 05/2-ב םלוא ,תורוש לש לודג אל רפסמ ליכמ

 סע תורוש לש תובר תורשע ליכמ הזה ףבוקה

 ילש בשחמב .תורכומ יתלבו תושדח תודוקפ

 הברמל .60א₪10.5צ5 ץבוקב תורוש 71 ןנשי

 המצעב הזה בוקה תא תרציימ 05/2 לזמה

 תעכ .ותוא תונשל ךרוצ ןיא םירקמה בורבו

 -מו םיבשחמ ןוילימ 3-ב תנקתומ 05/2 רשאכ

 רתויש הווקנ ,הצואת תרבוצ וז הלעפה תכרע

 -ובע םימושיו םינקתה וקפסי םיחתפמ רתויו

 הקזחו הביצי הלעפה תכרעמ איה 08/2 .הר

 וליבשבש רבדה תא םישמתשמל תרשפאמה

 .תוליעיבו רהמ דובעל :בשחמ םיכירצ םה

 05/2 תנקתה :פיט | |

 הברה איה 052 תנקתה ,םישמתשמ הברהל

 סוקמב .הב שומישה רשאמ תכבוסמ רתוי

 -הה ךלהמ תא ריבסמה ,"'חמ\ פאושיי לש ספוט

 -מה םיפד 184 לש רפס םע האב 05/2 ,הנקת

 לא הספוקה ןמ 05/2 תא ריבעהל דציכ ריבס

 -רד שולשב הנקתהל תנתינ 05/2 .ךלש קסידה

 :תויסיסב סיכ

 לש םיצבקה תכרעמ לש האלמ הפלחה .1
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 .פ05 םע קסידה לש ףותיש 2

 ךכ | ,205-מ דרפנב קסידה לע הנקתה 3

 הלעפהה תכרעמ תעבקנ בשחמה תלעפה תעבש

 .הליעפה

 האבה הרמוחה תא תשרוד 05/2 הרקמ לכב

 :םומינימכ

 לע בוט רתוי הברה הצר 05/2) 3865% דבעמ 4

 .(רתוי קזח דבעמ

 .(8 ףידע) ןורכז לש 48א1 תוחפל 4

 .קסידה לע 15א18-30א18 לש יונפ םוקמ 6

 .רבכע <

 .יפרג ךסמ 4

 וא םיטקסידמ ןיקתהל רשפא 05/2 תא

 תא ןיקתהל םינווכתמ סתא סא .62-א0%1-מ

 סכלש ןנוכהש יאדוול םכילע 62-80א1-מ 2

 הנקתהב םיליחתמ סתאש ינפל 05/2 תא םאות

 -וי\ םיננוכ רתויב תכמות 05/2 לש 2.1 הסריג)

 ךכ ,תומדוקה תואסריגהמ םייפרג םיציאמ רת

 .(תיטוקא הניא הרמוח םע המאתהה תייעבש

 ןנוכמ 1.44א88 לש םיטקסידמ תנקתומ 2

 ךרדה ,הזה גוסהמ ונניא םכלש א ןנוכ סא .א

 -הל איה היעבה לע רבגתהל רתויב הטושפה

 סיננוכה ןיב םילבכה תא ינמז ןפואב ףילח

 -מה םיצבקה תכרעמ) ₪705-ב ורחבת לא

 (08 לש =גד תא הפילחמ ,052 לש תמדקת

 וק65-ש ןוכנ .ןורכז 8א18 תוחפל סכל ןיא םא

 םיעוציבה 8א18-מ תוחפב לבא 841 לע הפידע

 -תמ סתאש ינפל .םידורי ויהי תכרעמה לש

 םיסיטרכה לכש אדוול יאדכ הנקתהב םיליח

 תא ללוכ הז .05/2-ל םימאות םכלש בשחמב

 סקפ/םסדומ סיטרכ ,יובג פייט ,ךסמה סיטרכ

 .ידכו

 סכשארש וא ,היעבב םילקתנ םתא סא ףוסבל

 רשפא ,05/2 םע הדובעה תעב רחרחס תצק

 -טב 05/2 לש הכימתה וקמ יבוקל רשקתהל

 -'ו דמחנ יבוק ,ינויסנמ .03-6978627 :ןופל

 .רוזעל לדתש

 .ןובתאר ידנאו ןמטל רורד יייע בתכנ רמאמה

 -שי .רוצ ימרכב רגה ,רורד ןיב הלועפה ףותיש

 ,בייהרא וגייד ןסב ררוגתמה ידנא ןיבל ,לאר

 -או רורד .ינורטקלאה ראודל תודוה רשפאתה

 -כה .בייהרא ייברסויפמוקייב עובק םישגפנ ידנ

 איה רורד לשו 75300,1565 איה ידנא לש תבות

60,. 

 -עמ תלכת"" הנכותה תיב תא להנמ ןמטל רורד

 -הו ץועיב החמתמה ייתרושקתו הנכות תוכר

 -קת תותשרו םינותנ יסיסב תוכרעמ לש המק

 תורעהו תולאש וילא תונפהל רשא .תרוש

 -וכי תרושקת םדומ ילעב .02-964943 .סקפב

 02-961812 שטס 003-ב העדוה ריאשהל םיל

 ויס" [וזוסו\-ל

]-=( 
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 ישיאה בשחמה לע הלוקרד

 עיגמ ,עונלוקה יכסמל לעמ םכתא תיעבהש רחאל

 םיררמצמהו םיעודיה המיאה ירופסמ דחא

 לע בצועש הלוקרד .םכלש ישיאה בשחמל רתויב

 תונצס 150-ב םלוצ רקוטס סרב לש ורפס יפ

 .וב ובלוש םיעוצקמ םינקחש 43-ו ,תונוש

 ילילצו םילילחה ,תיתוג הקיסומב שומישה

 תולליו תודבכ תועיספ ילילצב םיוולמה ןגרואה

 הריואל םינקחשה תא םה םג םיסינכמ סיבאז

 .םי לילג ,תבשחמ :קוויש .חייש 99 ריחמה .הנוכנה

 \/וחנסאפ 3.] תביבסב םילעופ םימאתמה
 ,תוינזאל | רוביח = ןאו!פ] רוייסטניס םיללוכו
 .ינוציח וידוא רוקמו םילוקמר ,ןופורקימ

 ילכלכ שאר םע ויד תספדמ

 המסידא ידי לע ראב תגצוימה ,617128% תרבח

 :השדח תינחלוש ויד תספדמ לע הזירכה ,מייעב

 תספדמ לש תוכיאב הסיפדמ ?₪0)₪ 11 .תסו

 תוירוניצ 50 םע 300071 לש היצולוזרב ,רזייל

 תנייטצמש ןבל-רוחש תספדמ וז .הספדה

 בנז אלל רבכע

 תא הכיז 6 60%וק0ז1א6 יתרקויה ןיזגמה

 -  אצק תואב 1סָקווטסה )10טפ6א[ב7ח 58

 ןייצ םיטפושה תווצ .1993 תנשל ,רחבנה רצומה

 לוצינ רשפאמש ,ימונוגראה בוציעה תא חבשל

 .תיברימ תוחונב רבכעה תונוכת לש אלמ

 קוידב תומאתומ רבכעה לש תורצה "םיינתומייה

 יעביט ןפואב םיחנומ רבכעה ירותפכו דיה ףכל

 .תועבצאל תחתמ

 לש תידעלבה התגיצנ הניה מייעב תוכרעמ קתעמ

 .\ראב ! סַקּווטסח

 הידמיטלומל םישדח לוק ימאתמ

 המצוע יבר לוק ימאתמ ינש לע הזירכה מבי

 אטסוסצגדוסא | םשב | ,הידמיטלומל

 .5ש יתרפיס תוא דבעמב םישמתשמה

 :ומכ םימושיי םיללוכ םימאתמה

 הווהמה | ,זג|א וס ?ןטפ ,תילוק יוהז תינכת 4

 .הדלקה וא יירבכעייל הביטנרטלא

 בותכ טסקט תמגרתמה ,א!סחסוספט6 תכרעמ 4

 .םינוש םימושיי ךרוצל ,רובידל

 1994 'וני לארשי ?6

 לע ,טסקט תוספדהב סג ומכ תויפרג תוספדהב

 אוה הספדהה בצק .תופטעמו םיפקש ,דידב ריינ

 .הקדב םיפד 3 לש

 1/4 ידכ דע הכומנ 280 1!-ב הספדהה תולע

 תוכוב ,הליבקמ תספדמ לכ לש הספדה תולעמ

 םעפ 12 שדחמ יולימל ןתינה הספדה שאר

 .ומצע הספדהה שאר תא ףילחהל ילב ,עצוממב

 איהו רחאמ ,ףדל ריחמב םג תינוכסח איה

 קרו ,וידב ןוכסח ךות הטויט תוספדה הסיפדמ

 .אלמ וידב תוכיא תספדהב תויפוס תוספדה

 םייתנש סע ,5650 ריחמב תקוושמ תספדמה

 .תוירחא

 שטניא 1 הבוגב 108 ןנוכ

 וקב ךשמה רצומ אוה ₪? 63323 שדחה ןנוכה

 ,בייג 1 לש תלוביקב ₪42 לש שטניא 35-ה יננוכ

 אק לש ברה יגולונכטה הנויסנ לע ססובמ אוהו

 לש וזמ הכומנ ותולע ,תאז םע דחי .הז סוחתב

 .הרדסב םירחאה סיננוכה

 רצק עצוממ שופיח ןמז עיצמ שדחה ןנוכה
 14%-ב ההובג םינותנ תמירו בצק ,10%-כב

 םיננוכב םייקהמ 100%-ב לודג ןומטמ ןורכזו
 תמרב םירופישה תורמל .הרדסב םירחאה

 ךומנ קפסה שדחה ןנוכה שרוד סיעוציבה

 .27%-ב

 תשרה יסיטרכ תא קוושל הלחה תניב
 360 לש

 יסיטרכ תא ילארשיה קושב קוושל הלחה תניב

 טנרתאה סיטרכ םהיניב 360א1 תרבח לש תשר

 תעבט יסיטרכ ,םלועב רתויב רכמנה ,9

 בושחימ תומרופטלפ םימאותה ,"ספ1-ו ןומיסאה
 םיקשמימו (אטפטצ, 164, 5158, 154) תונוש

 .(57ק, טד ,םירוזש תוגוז ,סקאוק) םינוש םייזיפ

 יטירבה ןותנשה ''דרלוו סמטסיס'
 לארשיב גצוימ םינותנ דוביעל

 ןותנשה תא לארשיב גציית לנוישנרטניא תרתוכ

 סינואטבה ןמ | ,יידלרוו סמטסיס" יטירבה

 םיבשחמה תיישעת לש רתויב םייתרקויה

 ברקב פומ רדוהמה ןותנשה .תיאפוריאה

 לע ,תוימואל בר תורבחב םילהנמה תייסולכוא

 תוטלחהה ילבקמ לש תרדגומ תימש המישר יפ

 ולא םינוגראבו סיפוגב

 ,הנושארל ,ףושחת 199% תנשל ןותנשה תרודהמ

 ,ןמוחפב תוליבומ תוגלארשי תורבח רפסמ

 לע יתכרעמה רמוחה תא .תובחרנ ןקויד תובתכב

 תרתוכ" יבתוכ תווצ וניכי תוילארשיה תורבחה

 יתרושקת ץועיב החמתמה | ,יילנוישנטניא

 .תורבחל

 תספדמ שכור לכל סוריו-יטנא תנכות
 1אזמ0ת5א ויד תותהב תינועבצ

 תא התע תנתונ לטארשי תרושקת רוכ תרבח

 , חייש 100 היוושש ,1-8םא סוריו-יטנאה תנכות

 תינועבצ ויד תותה תספדמ שכורה לכל

 עצבמ ריחמב תרכמנה ,הילגנאמ אד ם0א

 טלפ הקיפמ תספדמה .מייעמ + 5699 לש דחוימ

 תוכיאב ,ויד תותה תטישב ןבל-רוחש וא ינועבצ

 לועפתל הלק איה 300071 רזייל תספדמ לש

 תפלחה תרשפאמ הטושפ תכרעמו ,הקוזחתלו

 .תחא הלועפב תספדמה שאר

 //4016-501-ל ןושאר טקייורפ

 14616-501-ב הרחב "םיבשחמ דעימיי תרבח

 טקייורפה .םימושיי תותיפל יגרטסא ילככ

 תותיפ אוה הז ילכ םע הרבחה לש ןושארה

 וב זרכמ ,תידוהיה תונכוסה לש שכרה תכרעמ

 .םישדוח רפסמ ינפל הרבחה התכז



 ראה יבחרב םיבר םישמתשמ תרשת תכרעמה

 ושמשי תוחוקלכ .חוקל/תרש תרוצתב ודבעיש

 תוימוקמ תותשרב סירשוקמה 76 יבשחמ

 שמשי אא/צאופ לטיגיד בשחמו תויבחרמו

 ,רומאכ שמשי חותיפה ילככ .תכרעמה תרשכ

 א/8%//616 תסריגב ,קי'גמ םימושייה ללוחמ

 .6ס סינותנה סיסב לע

 ףנעב זרכמל תועצה תשגהל הנכות
 היינבה

 הנכות החתיפ ,לוהינל עדימ תוכרעמ ןומרכ-ןמא

 .זרכמל העצה תשגה ךילהת תא תבשחממה

 תרבוחה חא הפילחמ ייבהז זרכמי'" הנכותה

 תא איהו ,םיזרכמל הכ דע השמישש

 ישיגו ל?בקה תאו זרכמה איצומ םייה

 .דחאכ תועצהה

 יטרפ תא רידגהל םויל תרשפאמ בהז זרכמ

 םינלבקל סריבעהלו תויומכה בתכ תאו זרכמה

 וניאו ישיא בשחמ תועצמאב לעפומה ,טקסיד לע

 שגינה ןלבקה .הרבחב בושחימה ךרעמב יולת

 זרכמה רמוח לכ תא ליכמה טקסיד לבקמ זרכמל

 תושעל וילעש לכ .םיריחמ בושיחל הנכומ הנכותו

 .ודי לע עצומה הדיחיה ריחמ תא שיקהל אוה

 סדא חוכו ןמזו יבאשמ תכסוח בהז זרכמ תנכות

 ,תוצלמה ,םילופיט ,תודעו ,םינחבמ ,םינוחבא

 ,תונוש .תוכרעמל םיקשממ ,םידלי ינג .ינחבמ
 .םיפרגו תוקיטסיטטס ,םינותנ אובייו .אוציי
 התכז ,םילשורימ ,מייעב .תוכרעמ תרפס תרכח

 תורוזפה תונחתה 200 תא בשחמת איהו זרכמב
 .ףראב

 /"ןדיע' - תימואלניב םיסנניפ תנכות

 החתופש "ןדיע"  תימואלניבה םיסנניפה תנכות

 בר הנכות איה ייעדימ תוכרעמ בושחמ" ידי לע

 רובע דחוימב החתופ רשא תופש תברו תיעבטמ

 לש הדובעה תסריג .םיימואל בר םינוגרא

 ,תידנלוה ,תיתפרצ :תופשב סויכ תלעופ תכרעמה

 תכרעמה .תירבעו תיקלטיא ,תילגנא ,תינמרג

 תויקוחהו תויתלשממה תושירדה לכל הנוע

 .(דועו םיקנב ירשק ,מייעמ) םירפס לוהינב

 תרשפאמה סויכ הדיחיה איה "ןדיעיי תכרעמ

 תוסחייתה ךות ימוקמ עבטמב םירפס לוהינ

 עוציב | ךרוצל | םיפסונ | תועבטמ | ינשל

 .היצדילוסנוק

 3 הרודהמ 3 0

 הנכותה תינרצי לש הידמיטלומה תביטח

 35  תנכות לע הזירכה (4טוס665) קסדוטוא

 תללוכה ,3  הרודהמ 560

 ,תושדח תונוכת 200-מ רתוי

 םיטקפאב הכימתה תבחרה

 60-80%-ה | ןוכדיעו 5

 ןכ ומכ | .זראמב | לולכה

 רומיגב הכימתה הפסוותה

 ל ל
 תותשרב (תסאסמח]אס)

 .תרושקת 2
 םיגציימ 1845 תוביתה ישאר ]

 םיסופיטה | תעברא | תא 3 וש

 סיכילהת לש םייללכה "

 בושיח תעצבמ איה ןכש ,ןלבקל ןהו סויל ןה

 תודיקפ תדובע תכסוח ,תויולע לש ריהמו קיודמ

 לש הנימאו הריהמ האוושה תרשפאמו ,הדלקהו

 .תולבקתמה תועצהה

 תורישל תונחתה בושחמ
 יכוניח - יגולוכיספה

 לש ,זרכמה תואצות ומסרפתה וליא םימיב

 תורישה תונתת בושחמל | ,ךוניתה דרשמ

 לעש תויצקנופ רפסמ ורדגוה .ץראב יגולוכיספה

 תייסולכוא | לוהינ | :ןהילע  תונעל  הנכותה

 ,תוינפ ,הנחתב הדובעה תווצ יטרפ ,םילפוטמה

 תיינב ,הנומת דוביע :םיינוציח

 םידמעמ ,םיילרודצורפ םילדומ

 אאואאדמס ) םישפנומ

 .תורוטסקטו 5 א-5

 תשיפת תא וצמיא םייאמצע םימושיי יחתפמ

 3פ -ל םיידוחי םיטקפא 100-כ וחתיפו ,5

 -"1םאפ 1 ג םמ=ו ,יקורופיי ,ייצוציפיי רמכ 5וט0וס

 \עסז|0-0ז081וח8ַ 10016 602-808 רוטילקתה

 :ללוכ

 ךגזקג יצבק 1,000-מ רתוי - תורוטסקט תופמ 4

 .תודחוימ תורוטסקט תופמ לש

 ,םיניינב ,הירטמואג יעטק 500-מ רתוי :םימגד 4

 תויחו םישנא ,םיחרפו םיצע

 .טפירקסטסופ ינפוג 100 - םיטנופ +

 ,3פ 5וט6וס תוריצי לש רחבנ קית - תואמגוד 4

 .היצמינאבו תוחיינ

 םיישיא םיבשחמב עגופ ןטשה

 רוטיאב 885-ב הנושארל הלגתנ "ןטשיי סוריוה

 תצופתל שדוחה עיגהו ראורבפ שדוחב ןוטגנישוו

 הנכמה 15 ןב ינומלא רענ יייע בתכנ סוריוה .איש

 םיחמומ פי'ע .ז180א6ז41.16-ו 11006106 ומצע תא

 םיסוריוה דחא והז ,סוריו-יטנאה תוליהקב

 .סעפ-יא ובתכנש רתויב םינכוסמהו סימכתותמה

 .ןורכיזב םג ,בטיה ןפצומ ,יפרומילופ אוה סוריוה

 - "תיקיזי" גוסמ םיסוריו תחפשמל ךייש סוריוה

 אוהש בשחמ תכרעמ לכב ומצע תא הנשמ אוה

 ,60%1-ה יצבק תא קיבדמ אוה הליחתב .קיבדמ

 אוה .(סצטחגע) 0%-הו 5א5-ה יצבק תא כ"חא

 רבד ,צבוק לכל םיטייב 3500-5000 ןיב ףיסומ

 הנשמ אוה ,ןכ ומכ .רתוי תיטיא הבוגתל סרוגש

 רתוי רחואמ םינש האמב ץבוקה תריצי ךיראת

 וזכ הרוצב בצועמ סוריוה .ירוקמה ךיראתהמ

 לש הנגהה ינונגנמ תא סג .ףוקעל לוכי אוהש

 אמא תשרה תנכות ,ךכיפל .לבונ תינכות

 תשרהש עגרב .תשרה לכב טשפתהל ול תרשפאמ

 תחלצומ תחא הסינכ קר רשפאי סוריוה ,תעגפנ

 אל םישמתשמה לכ ,ןכמ רחאל .(₪ַ10וח) תשרל

 .רתוי סנכהל ולכוי

 וסני םישמתשמו ןורכיזב אצמנ ןטשה סוריו םא

 סה ,הביתכ ינפב ןגומ קסידמ תינכות ץירהל

 לע בותכל הסני י"ןטשייהש ןוויכ ,האיגש ולבקי

 לכ ןיא ןטשה סוריוב יכ ןייוצי .לשכייו קסידה

 סיסוריוב שיש | תוינתוואר | תונוכת | ינימ

 ןוויכ הבר ותנכס ,ךכ בקע .םירחא םימסרופמ

 תכישמ אלל תותשרב תוריהמב טשפתמ אוהש

 ,יפרומילופ .אוה סוריוה הנבמ .בל תמושת

 .ותדמשהו ויוהיז לע רתוי דוע השקמ וז הדבועו

 תרסהו תאיצמ ירחא תירקיעה היעבהש ,ןבומכ

 .תותשרהו םיבשחמה ןוסיח איה ןטשה סוריו

 סורוה תרסהב יד אלש ררבתמ ןכ ומכ

 סייוביגש ששח שיש ןוויכ ,םיליעפה םיבשחמהמ

 ןמ םויב םהיניב ץוצל לולע סוריוהו ועגפנ

 תא שדחמ הלעי תכרעמה יארחאשכ ,םימיה

 .יוביגה

 סוריו-יטנא תקוושמו תינרצי ,סיריא .תרבחמ

 הדיב שיש רסמנ ,תותשרל ןלוקוניאו סולפ

 תדובע רחאל .ןטשה תורוצת לכל האלמ הפורת

 תחסונ תא רזחשל הינעדמ וחילצה חותינ

 ולוסיחלו ויוליגל איבהלו סוריוה לש תוברתהה

 .טלחומ ןפואב

 ב/'הראב םיקחשמ קוושת תבשחמ

 סכסה לע המתח םי לילג ץוביקמ תבשחמ תרבח

 ןק6 תרבח םע החותיפ ירפ תונכות קוושל

 םלשל 166 הבייחתה םכסהה יפל .תיאקירמאה
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 תרומת 5750,000 לש םומינימ םוכס תבשחמל

 בייהראב תונכותה לש הצפהו רוצייל ןויכזה

 .הדנקבו

 לש חותיפ ירפ םניה קוושת תבשחמש םירצומה

 םורט ליגב םידליל רשפאמה ,דחוימ ןונגנמ

 ,םיבכרומ תואקתפרה יקחשמב קחשל ,האירק

 תולוק םיפילחמ ךסמה לע טסקטה תאשכ

 תומישמ עוציב דליה תא סיחנמה םינקחש

 םיטקסיד תסריגב ועיפוי םיקחשמה .תונוש

 .65-80א1 לעו םיליגר

 05 ישמתשמ תבלשמ 5610ו//\זז
 ינורטקלא ראוד תוכרעמב ו/וזנשסושמ -1

 תוינוגרא

 ישמתשמ תבלשמ 5טח לש 56160א1411. תנכות

 ינורטקלא ראוד תוכרעמב | \/וח60וש6-| 5

 תועדוה תרבעה תולוכ: תקפסמו ,תוינוגרא

 ,שחוא תותשר ,ק6 יבשחמ ןיב תוימרופטלפ-בר

 םישמתשמ סג .תוחותפ תוכרעמ לש סלועהו

 יייע | םיכמתנ תביבסב םידיינ

 ראוד תויצקנופ עצבל םילוכי סה .5וא 10

 תויצקנופו ,תשרהמ םיקתונמ םהשכ ינורטקלא

 רשק רזוחש עגרב שומישל רותב תורדוסמ הלא

 ןורתיהמ סינהנ 5660/8411. תוחוקל לכ .תשרה

 תלוכיו ,תילבולגו תימוקמ תובותכ תכימת לש

 .םייראניב םיצבקו טסקט יצבק ףוריצ

 חס

 רואל האצוה תנכותל השדח הסריג
 תומרופטלפ תבורמ

 לעי יייע ראב תגצוימה ,םזגחו6 ד6סווחס!סקע תרבח

 , תזגחוסא(ג6ז 4 לע הטרכה ,תוכרעמו הנכת

 ,םירופישו תושדח תונוכת 100-מ רתוי תללוכה

 רצומה לש ותמצוע תא תושעל םידעוימה

 םשל ,שומישלו השיגל רתוי הלקל םיסרפה-ריתע

 רואל האצוה תוביבסב םיבכורמ םיכמסמ תריצי

 הז בלשב תקוושמ הנכותה .תומדקתמ תינחלוש

 סינוגראב הבר החלצהל הכוזו ,תילגנאב ראב

 .תילגאב סדק תוליעפ םיעצבמה

 יזגחו6 הררחיש | זגחו6((הא6סז 4 | תזרכהב

 לע ליבקמב רצומה תא הנושארל 166וחס|סקל

 50א הדובע תונחת ללוכ ,תובר תומרופטלפ

 תחת ?6 יבשחמו שוטנקמ לפא ,הק-ו

 האצוה וא הביתכ ירצומ ומכ אלש .וזאסס5

 סיצבק תפתשמ חגחוסא!ג60ז 4 ,םירחא רואל

 תבסה ילב הלא תומרופטלפ בחורל תופיקשב

 יפרגה שמתשמה קשממל תמאותו ,םיצבק

 .תלעופ איה הב הלעפהה תכרעמ לש יטרדנטסה

 ינורטקלא ם''ביתל רזע תונכות

 מייעב (91) תוישעת דקלא םשב תילארשי הרבח

 199% ירנו לארשי 6

 רזע תונכות הציפמו החתיפ | ןויצל-ןושארמ

 תובשחנ הרבחה תונכות .ם-6ג כ ישמתשמל

 לע | תורישי תודקפתמ | ןהו | תוינשדחל

 תוריסמ ךכבו ק-640 תנכות לש 247.8455-ה

 תנכות ץרהל ךרוצה תא | שמתשמהמ

 תומייקה רזע תונכות ןיב תרשקמה אדם

 ןיבל ,םירחא תורוקממ קושב

 .טפירקסטסופ בוק תספדהו תרבעהל

 טסו תונכות קווישל זכרמ

 קוויש זכרמ ביבא-לתב הכנח תבשבשח תרבח

 ןווגימ אוצמל ןתינ וב ,ץראב וגוסמ דיחי ,יצרא

 = 2 .שמתשמה לש פ-64-ה בוק
 ', == | תונכות לש תפסונ תונשדח

 - 044 ן  |תלוכב תאטבתמ | דקלא

 , 2 לחה ק-64 תואסריגב ךומתל

 ד 6 ףתע) 5 שש 0 ל

 עב ₪5 4 | היצמרופניאל .תפסונ הנכותב

 לר ארויגל תונפל רשפא תפסונ

 יש אַ = :טקפ ,03-9676247 :לט ,יחמיק

--- 
 ינורטקלא ראוד ,8
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 4.2 הרוטנו*' לע הזירכמ לרוק

 תליבח ,"6.2 הרוטנויי לע הזירכמ לרוק תרבח

 יבודאב הכימת םע תינחלוש רואל האצוה

 זאמ רצומה לש הנושארה הסריגה יהוז .טבורקא

 ורישעהל הבייחתהש ,לרוק תרבח יייע ותשיכר

 ,םאתהב .רואל האצוהה קושב ומוקמ לע רומשלו

 :םירופישה תא תללוכ השדחה הסריגה

 08115888 4.2 הרוטנו 4

 פהד 8455 7081 15188 4.2 לרוק 4

 557484108 הרוטנו +

 564א הרוטנו

 טבורקא יבודא תנכותל הכימת +

 סיטנופה לש הריהמ הניעט 4

 בא יפד 755 +

 ,םיטנופ 600-מ רתוי םיליכמה םירוטילקת 2 4

 תונומת 100-ו ₪08 טמרופב םירויא 10000 לעמ

 .טחסוס6 טמרופב

 ייע .לארשיב תקוושמ הרוטנוו

 .תירבעב הכימתה תא הל הפיסוהש

 ,טקפמיא

 תוספדמל םיטנופ 240-ו 8051 ןנוכ
 0וש06 רזי"לה

 ,1א6שא66ח תויעוצקמה רזיילה תוספדמ תינרצי

 ,לטארשי תרושקת רוכ יייע ףראב תגצוימה

 תבלושמ הליבח - 001246 תונימז לע העידוה

 ,דחוימב ורחבנש םוופושגחו םיטנופ 240 לש

 ביימ 120 חישק קסיד ןנוכ לע שארמ םינקתומה

 סיטנופה 240-ל ףסונב .ינוציח זראמב יטקפמוק

 רתויל םוקמ 8051-ה ןנוכב שי ,שארמ םינקתומה

 םינסחואמה םיטנופ .םיפסונ םיטנופ 1,000-מ

 לש תרזוח הגיעטב ךרוצ םיענומ ,תספדמב

 שורדה ןמזה תחפומ ךכו ,ךמסמ לכ רובע םיטנופ

 תולודג תורכח לש \וחטסאפ תונכות לש בחר

 ,טפוסורקימ ,סוטול ,טקפרדרוו ,דנלרוב :ןוגכ

 ןושארה אוה שדחה זכרמה .דועו קטנמיס ,ייא.יס

 תונכותה לכל תיעוצקמ הכימת עיצמה ץראב

 יונמ סיטרכ תועצמאב תינופלט ןה - תוקוושמה

 10 יידי לע סויכ שייואמ אוה .קווישה זכרמב ןהו

 םייעוצקמ הכימת ישנא םתיצחמ ,םישנא

 ןכו | \שוחשסא< הלעפהה תכרעמב םיחמתמש

 .תוקוושמש תויפיצפסה תונכותב

 תייגולונכט תא בלשת 50%
 6%1 לש םיטקייבואה

 שומישל יושיר השכר 5שא םיבשחמה תרבח

 א6אד תרבח לש םייזכרמ םייגולונכט םיבכרב

 .501ג₪ סיטקייבואה תביבסב ,סבויג ןביטס לש

 ,רתויב ץופנה ינוגרא סקינו* ןורתפ איה 55

 תביבס .קושב םיקתוע ןוילימ 1.4-מ רתוי םע

 תביבס םע בלושת א6אד578> םימושייה

 טקייורפמ קלחכ ,501גז8 לש תרזובמ םיטקייבוא

 םיטרדנטסה ץומיא ךות ,הרבחה לש 8

 60884, 06 - םיטקייבואה םוחתב םיצופנה

 .6055-ו

 זראמב מאד טק
 שדח 520ת1-10ומת

 יייע ראב תגצוימה , 418 םיבשחמה תינרצי

 םויטנפה בשחמ תא הגיצה ,ינכט עדימ דגיל

 ימוקמ ורע תייגולונכט ללוכה הלש ןושארה

 שדח זראמב אב ץפאדוטאו//ק6]-ה בשחמ .1

 ןווגמב עצומ אוהו ,50087-10/58 ןונגסב

 .\רהגמ 66-ו 60 םויטנפ ידבעמ םע תורוצת

 4 םהמ ,הבחרה יצירח 8 לכה ךסב עיצמ בשחמה

 בשחמ לע 818 הזירכה ףסונב .26[ יצירח



 סויטנפ דבעמב דייוצמה ₪/01.טדוסא ש 51-ה

 ./54 1, ימוקמ ץורעבו

 לש ריחמב יעוצקמ ואדיו ןפלוא
0 

 לארשיב קוושת ביבא-לתמ "ןיא-קסידיי תרבח

 לש בשחוממה ואדיוה ןפלוא ,שאו 50ט0וס 1.2 תא

 .55000-מ לחה םיריחמב תינמרגה ₪457 תרבח

 תכרעמ הניה ,בשחוממה ןפלואה - שאו 5וט6וס 2

 ,תורתוכל ,םיטקפאל ,הכירעל האלמ תבשחוממ

 תסדנהב תנייפואמ תכרעמה .היצמינאלו הקיפרג

 לע הנקתהל תנתינו ,תיתודידיו ההובג שונא

 .שוטניקמו 06 יבשחמ

 יריחמ תדרוה לע העידומ בושמ
 !א0ו/טז6-ל ןוכדיעה

 לע העידומ ,לארשיב לבונ תגיצנ ,םיבשחמ בומ

 אסו\\פט 3.11 תותשר לש ןוכדעה יריחמב תולזוה

 .לבונ תרבח תוינידמל סאתהב 3.12 הסריגל

 .50%-ל 20% ןיב הענ םיריחמה תלזוה

 א6ו\/ג6 (סז תללכה :םהיניבו םירופיש רפסמ

 אווג8 .תללכה ;םישמתשמ השימחל א!ג0%וח(05ה

 תוזצו אוגו| טז 05 ₪ תללכה ;895ו6 8

 םילכ ;/1/או 6ןוטחו לש השדח הסריג א!גטאוחוסצה

 ; \/וחס-ב הכימתל הדובע תנחתל םישדחה

 .65-80א1-בו םירוטילקת יננוכ תנקתהב הכימת

 4101/1087 תנכותב הרחב מבי
 תילארשיה

 מבי לש 1856 (האלמ תולעבב) תבה תרבח

 תקחורמ הקוחא | יתוריש הקינעמה ,בייהרא

 הנורחאב הזירכה ,םילודג תוחוקלל ייסח יוביגייו

 תותשר לש קוחרמ הקזחאל ,שדח תוריש לע

 לוהינל .מבי יסדנהמ ידיב ,תוימוקמ תורשקת

 1556 הרחב תרושקת תותשר לש הרקבלו

 רצומ סג סהיניב ,םירקיע הנכות-ירצומ השולשב

 ייסיבשחמ ינשיי לש \וטח/[םוצ ילארשיה הנכותה

 ןחבית סהבש סינושארה םירתאה יתש .הינתנמ

 1.\אסגש תוריש תרגסמב ,הנושארל א1טח/[םוש

 בושחימ ירתא ינש ,י"סקוריזייו ייקאדוק" סה

 .םייקנע

 תא סלועב תקוושמ איהו החתיפ םיבשחמ ינש

 תלעופה ,תידוחיי הנכות יהוז .6|8חשוטש תנכות

 תוהזל תעדוי רשאו תוימוקמ תרושקת תותשרב

 בורב .םישמתשמה יבשחמב תואיגשו תולקת

 תואיגשהו תולקתה תא הנכותה ןקתת ,םירקמה

 ךכ לע ריבעת - ןנקתל ןתינ אלו הדימבו המצעב

 .תשרה להנמל תידיימ העדוה

 ומוחתב סיבוטה דחאל בשחנ ילארשיה רצומה

 סיניזגמב תוחבשתל תועיבקב הכוז אוהו סלועב

 .םיליבומ םיינקירמא

 0040 עת0 5.0 א04 50
 דומילל דדונ יצרא הכרדה עצבמ
 ורפ-ורטאווק ינורטקלאה ןויליגה

 תינרצי) דנלרוב תגיצנ | ,לנוישנרטניא ירפ

 ולוהינב םיבשחמ ססקסו ,לארשיב (ורפ-ורטאווק

 ימי תרדס ראה יבחרב ומייקי ,סקס רהוז לש

 לע לכה לואשלו דומלל היהי ןתינ סהב ןויע

 ימי השולש ומייקתי בושי לכב .ורפ-ורטאווק

 :ןויע

 יסיסב (205) ורפ-ורטאווק :1 סוי

 םדקתמ (205) ורפ-ורטאווק :2 םוי

 ימל - (\וואפסואפ) 5 ורפ-ורטאווק :3 סוי

 .רתוי הצורש

 ריחמ .13:30 דע 8:30 :םוי לכב הכרדה תועש

 ,(מייעמ ללוכ) חייש 149 :ןויע סוי לכב תופתתשה

 .דחא ןויע םוימ רתויב םיפתתשמל החנה ןתניתו

 94 ראורבפ-ראוני םישדוחב ומייקתי ןויעה ימי

 הירבט ,(םסולב רפכ החראה תיב) ןוילעה לילגב

 סלוא) עבש-ראב ןולקשא ,(תרניכ שפונה רפכ)

 ילעפמ) ןורמוש-הרדח ,(טיבלא) הפיח ,(לוכשא

 ןולמ) םילשורי ,(תליא ילג ןולמ) תליא ,(תונרג

 ,(םירמתה ףוח ןולמ) הירהנ-וכע-תוירק ,(טאייה

 .(הפי לארשי רא זכרמ) ביבא-לתו

 םיריעצל הנכות - ריעצ שאר

 תנכות האיצוה תימלשוריה טפוסילפא תרבח

 ( קזאו) ייישיא םינותנ דסמיי

 םיריעצל דחוימב תדעוימה

 ייריעצ שאר" .י"הרשעייה תונשב

 : :תללוכ

 הנכות - אופסזג אוטא6מ לע הזירכה ,תוכרעמ

 תוגצמו ואדיו יטרס לש תבשחוממ הכירעל

 :תללוכה הידמיטלומ

 (506ח6 ם0ווסז) תונצס תכירע 6

 (ד6אז ם0וזוס) טסקט תכירע 4

 (גט6ְּוס ם0ווסז ) לוק תכירע 6

 (5וסזקטס3ז6 ם0ווסז) הלילע תכירע <

 ךזגתפוווסח) תונצס ןיב םירבעמל םיטקפא %

 וי

 םינותנ דסמ - 1.סוזופ 4קקזס0ו
 599-ב - תירבעב

 יסחיה םינותנה דסמ לע הזירכה לארשי סוטול

 האלמ תירבעב 2.1 הסריג 10008 קקזסגסה

 (2.1 הסריג) 10105 אקקזסגסה .(/וח6סא5 תביבסל

 סיסבכ תיעוצקמה תונותיעה ידי לע רדגוה

 יא רצויש הלעפהלו דומילל רתויב לקה סינותנה

 םינותנה סיסב אוה קקזסגסה ,ןכאו .םעפ

 ישנא רובע דחוימ ןפואב חתופש סלועב ןושארה

 םיישפוח תועוצקמ ילעבו םינוגרא ילהנמ ,םיקסע

 תלעפה .בשחמה ימוחתב הרשכהו עקר לכ ירסח

 ללכ תבייחמ הניא קקזספטח-ב תויצקנופה לכ

 יולת יתלב רקס .שמתשמה לש תונכית תולועפ

 עקר לכ ירסח קקזסגוסה ישמתשמש ,חיכוה

 ןמז ךות האלמ תויביטקדורפל ועיגה יבושחימ

 !דבלב םייתעשכ לש עצוממ

 ריחמב לארשי סוטול ידי לע קוושמ אקקזספסח

 רצומה .תורכה עצבמ תרגסמב דבלב 599 לש

 תילארשיה | 5חגח5ו6-ה תליבחב סג בלושמ

 ומ עו ומ

[2 

 ו רוב 20007 90:12:20 |[ | תילקיזומה הירפסה לוהינ 6
 שו אמ כ של ]| .ה/רענה לש
 | יש ה | | = ללוכ - םינויצו םינחבמ חול +
 = 0 | | = תורוכזתו  תימצע | הקידב
 | 45 ו ו | | .תויטמוטוא
 | וו 49% | ו | | | תונכותה תיירפס לוהינ %
 7 : ן .ה/רענה לש םיטקסידהו

 .תועדוהו תורוכזת ןמוי +

 .תושיגפ חול +

 תלימ יייע לעפומה ידוס ןמוי 4

 .דוק

 ,תואצוה ביצקת לוהינ 4

 .תוחוד ,תוסנכה

 .םינופלט רפס 4

 .תוקבדמ תקפה - תויוות ללוחמ 4

 .מייעמ ללוכ חייש 109 :ןכרצל ריחמ

 הידמיטלומ תוגצמו ואדיו לש הכירע

 קטזא ידי לע ראב תגצוימה ,ג] 65

 ינורטקלאה ןויליגה תא גקקזסגסח דבלמ תללוכה

 תוגצמה תנכות ,השדחה 4.0 הסריג 3

 , 0זקגחוסז "דרשמה ןמויה  ,םז6ס!3ח06 65

 םילילמתה דבעמ ,גחוו קוס םילילמתה דבעמ

 ראודה תכרעמל דיחי שמתשמל ןוישרו יישגדיי

 וז האלמ הליבח לש הריחמ 60:81[ ינורטקלא

 .5495 אוה

1 2 
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 לארשי 6

 תספדמה תא תקוושמ םליפ התלד
0 

 תא לארשיב קוושל הלחה םליפ התלד תרבח

 התכזש ,קאדוק תרצותמ 601.085456 תספדמה

 םע6ש תוספדמ םוחתב י"הנשה רצומי'  סרפב

 הקיפמש הספדהה יטלפ .5טפ!וחוגווסח

 .שממ לש םוליצ תוכיאב ןה תספדמה

 לע םגו דחוימ ריינ לע תישענ הספדהה

 ,הלא םירמוח תויולע .44 לדוגב םיפקש

 סג ורבע ,קאדוק יייע םה םג םירצוימה

 ירצות לש םתודימע .תרכינ הלזוה םה

 001088855 .רתויב ההובג הספדהה

 יבשחמ םע ליבקמב הדובעל המיאתמ

 םגו ,וימאותו מבי בשחמ וא שוטניקמ

 .תשרב הדובעל

 רובע םיקסיד רציית 18/1
 לטיגיד ןרטסוו

 סכסה לע ומתח \/צוטחו ו8וו81-ו 18%[ תורבחה

 לע .םיחישקה סיקסידה ףנעב וגוסמ ןושאר רוציי

 לכב \/6פו6חו וקוּג] רובע [8א| רציית םכסהה יפ

 6%18% גוסמ םיקסיד 200,000 לש תומכ ןועבר

 היופצ וז ומכ .הילגנאב הלש | רוצייה לעפמב

 ךשמהב ןועבול םיקסיד 400,000-ל לודגל

 ןקתב דמועה) הז לעפמל .תפתושמ תוליעפה

 םיקסיד רוציי לש הכורא הירוטסיה (1560 0

 הרבחה לש 45/400-ו 6000/8156 יבשחמ רובע

 תרציימ סויכ .םידבוע .1,500-כ קיסעמ אוהו

 ןוילימ 7-כ לש תומכ הילעפמב ואטצוטח וו

 .הנשב םיקסיד

 + הוועש תרבעה - תבלושמ תספדמ
 םיעבצ תארמה

 תוספדמ תינרצי ,851א0 1א5ד אטאומאד8 תרבח

 הדובע תונחתו 6 ,שוטניקמ יבשחמל תוכיא

 תרושקת רוכ י"'ע .ץראב תגצוימ) סקינוי

 קוס(ט55ןסחב| 6ס|סזקסוחו-ה תא הגיצה ,(לטארשי

 .43 לדוגל עבצ תספדמ ,14 לדומ ,ש=

 לוזו יתוכיא ,ריהמ טלפל תננכותמ תספדמה
 רואל האצוההו הקיפרגה יקווש רובע תיסחי
 \בושמ הב הנושארה עבצה תספדמ וז .תינחלוש
 תולוכי העיצמה ,יבודא לש 2 המר טפירקסטסופ

 תייצמילבוס תטישב הספדהו תימרת הספדה
 התע .דחא תספדמ עונמב (5081/1א/4ד108) עבצ
 תוכיאה תמר תא רוחבל םישמתשמה םילוכי
 תספדמב שומיש ךות המישמ לכל המיאתמה
 תולוכיו תינשדח הספדה שאר תייגולונכט .הדיחי
 טלפ לבקל תורשפאמ ריינב תומדקתמ לופיט
 לש היצולוזרבו 43 לדוגב תש11 81550 עבצ

 .יצניאל תודוקנ 0

 1994 'וני

 לע םייטפשמה סיכמסמה רגאמ
6-0 

 רוטילקת רואל האיצוה תויגולונכט ןקילה תרבח

 סינכומ ,םייטפשמ םיכמסמ לש רגאמ ללוכה

 לע לקהל דעוימה ,החמומ דיב םיחסונמו שארמ

 רוטילקתה .םיזוח תנכהב ןיד יכרוע לש סתדובע

 ,םייטפשמ םיכמסמ לש תואמגוד תואמ ללוכ

 יתבל תריינב הלכו תוריכשו רכמ יזוחב לחה

 רוטילקתה ללוכ ןכ ומכ .לעופל האצוהו טפשמ

 םיכמסמה .תילגנאב םיכמסמ תורשע רפסמ

 תרתאמה ,שופיח תנכות תועצמאב םירזחואמ

 ןתינ .םייטפשמ םיאשונ וא חתפמ תולימ

 דבעמ ךמסמל וקלח וא ךמסמה תא קיתעהל

 .שדחמ וכרועל וא וסיפדהלו םילילמת

 לש 50%1-ה רקבב תכמות זוז םזס
 תלז

 ,ינכט עדימ דגיל יייע ראב תגצוימה ,םקַד תרבח

 תכמות חוא\\ּג6 הלעפהה תכרעמ יכ העידוה

 םגדמ הלש םסיעוציבה ריתע 505]-ה רקבב

 32 הלעפה תכרעמ איה !)חוא\\בז6 .5חוהח(806

 רובע םיבלושמ הנכות ירביירדב תדייוצמה טיב

 רקב ;5062006-ה לש ₪154-ו 154 תואסריג

 דויצ ןווגמ ץירהל םישמתשמל רשפאמה ירלופופ

 יננוכ ,םיחישק םיקסיד ללוכה 5051 ןקתב יפקיה

 םיעוציב ירופיש תונוכת .6כ-חסאו יננוכו םיפייט

 ,טלפ/טלק לש ינמז-וב דוביעב הכימת תוללוכ

 האירק תושקב לש ינטלומיס דוביע רשפאמה

 םינותנ רוזיפ/ףוסיא תנוכת ;תובר הביתכו

 קסיד תנמטהב הכימתו ;סינותנ תקופת הלידגמה

 ( אואפסחואס) קסיד ףוקישו (66₪1א0)

 .הרמוח-יססובמ

 שוטניקמו 20 :תוישיא לופכ בשחמ
 הליבח התואב

 םלוע"" תכורעתב הגיצה םיבשחמ רוקנא תרבח

 ימאותיי םינושארה םיבשחמה תא "שוטניקמה

 סהיניב טלוב .אאשד6< תרבח תרצות 'ישוטניקמ

 ירהל לוכיש תוישיא לופכ בשחמ ,סטפד-ה אוה

 לוכי אוה .ליבקמב 76 תונכותו שוטניקמ תונכות

 ,םיגוסה ינשמ םייפקיה םירובאב שמתשהל םג

 ענומ אוה ק6 בשחמכ .אטפטצ/5051 דצל 5/5

 ,ןורכז טייבהגמ 64 דע 4 סע 4860/33 דבעמ יייע

 5.25 טקסידו [פמ חישק קסיד ,/04 תגוצת

 דבעמ יייע ענומ אוה שוטניקמכ .שטניא

 128 דע 4 םע 6803033 הלורוטומ

 ,תינקית קמ תגוצת ,ןורכז טייבהגמ

 ירזבא .שטניא 3.5 קסידו חישק קסיד

 לנשל םיפתושמ תויהל םילוכ: 1

 ליבקמב לועפל םילוכיש ,םידבעמה

 .הזב הז הייולת יתלב הרוצב

 תסויג ,תירבעב 4 ורד-לורוק
 םיבשחמ ןוויכ

 לע הזירכה םילשורימ םיבשחמ ןוויכ

 תירלופופה רויאה תנכותל הלש הסריגה

 הרחתמ תירבע הסריג) | ורד-לרוק

 הכימת הוולתמ הנכותל .(טקפמיא יייע תקוושמ

 :תללוכה ,םיבשחמ ןוויכ תיבמ תירבעב

 .הנכותה לכ לש אלמו ףיקמ תורביע 4

 לשו הנכותה לש הלעפחו שומיש תולק לע שגד +

 .הב תירבעה הביתכה

 .הלבגה אלל תינופלט הכימת 4

 .תירבע אלל תואסריגב םג צ/וטחסויפ-ב תלעופ 4

 תוביתייו םיטירפת תללוכה האלמ תירבע +

 (\/וחאסשפ לש תירבעה הסריגב) ייהחיש

 בותכה דועית רפסב תירבעה לש אלמ דועית 4

 .תילגנאבו תירבעב

 .דחזץק גוסמ םלוכ ,םיירבע םיטנופ 34 4

 .החונ תינושל-וד הביתכל םיבלושמ סיטנופ 4

 ק6-ל םיגצ לע הזירכה 1601
 ההובג תוכיאב

 סיגצה לע הזירכה !א6קגחוו תגיצנ ביטקלא תרבח

 20-ו 17 םילדגב ,61-208-ו 61-17 םישדחה

 םיהובג םיעוציבב םינייטצמ םיגצה .שטניא

 .םימושיי ןווגמל הדובע תונחתו 6-ל םידעונו

 םע ,ןורטינירט תורפופש לע םיססובמ סיגצה



 בחור ,ימניד דוקימ ,מיימ 0.26 לש תשר תופיפצ

 דע /64-מ אוטווופץחס ןורכניס ,150א12 טרס

 30-8|א)02 תיקפוא תורידת | ,1280א1024 -

 בוהבה אלל | 50-1508% תיכנא תורידתו

 רוסורפורקימ יססובמ םיגצה | .(אסח-[ח16ז]2060)

 ןוויכל תוילטיגיד תורקב סע לנפ םיללוכו ימינפ

 סיגצה .דועו עבצ לויכ ,הגוצתה לש יטמוטוא

 .הכומנ הנירקל אוקא-[[ ןקתב םידמוע

 לש רוזחישו קוית - הירוטסיר
 הירוטסיהה

 ,"הירוטסיריי לע וירכה תבשבשח הנכותה תיב

 יבג לע עדימ רוזחאלו קויתל תינשדח הנכות

 יתשב תעצומ הירוטסיר | .םיישיא םיבשחמ

 הירוטסיר ,תמצמוצמה הסריגב :תואסריג

 בשחמב םיכמסמ סושירל הנכותכ תשמשמ

 ,תבחרומה הסריגב .הלימ לכ יפ לע סרותיאלו

 םיכמסמה סוליצב םג תלפטמ הירוטסיר

 דע תונומתה תסיחדבו יטפוא קרוס תועצמאב

 .98% ידכ

 םינויכראב םיכמסמה תא תקייתמ הירוטסיר

 קויתה תעב .שמתשמה ידי לע םיעבקנה

 ,ךמסמה לע םיטרפ בשחמב םשור שמתשמה

 ךיראת ,ךמסמה ךיראת ומכ םינותנ סיללוכה

 ףסונב .יודכו תלושה םש ,ךמסמה רפסמ ,הלבק

 תירבעב ישפוח טסקטב סשור שמתשמה ךכל

 הלוכי הנכותה .ךמסמה ןכות לש רצוקמ רואת

 םילימהמ תחא לכ יפל ךמסמה תא רזחאל

 המכ שי הלימל םא .רואיתב תועיפומה

 לכ תא ךסמה לע הגיצמ הנכותה ,תויועמשמ

 תא רחוב שמתשמהו ,תוירשפאה תויועמשמה

 .הנוכנה תועמשמה

 תנומת תא קורסל םג רשפא קויתה בלשב

 הז הרקמב .יטפוא קרוס תועצמאב ךמסמה

 לש ןכותה תא קר אל תרמוש הירוטסיר

 לש יטפוא ןויכרא הנוב סג אלא ,םיכמסמה

 .םיכמסמה תנומת

 תולימ תא שיקמ שמתשמה ךמסמ שופיח תעב

 םיאנת ףיסוהל ותלוכיבו ,תושקובמה חתפמה

 ,םיכיראת יפל םיכמסמה תא םוחתל ,םייגול

 ףולשל הלוכי הנכותה .יודכו םיימינפ םירפסמ

 יפל םג אלא ,ןמצע םילימה יפל קר אל םיכמסמ

 ,תפדרנ הלימ ,הבורק תועמשמ תולעב םילימ

 תחא לכ יבגל .הרושק הלימ וא ,תללכנ הלימ

 םהבש םיכמסמ תפלוש הנכותה הלא םיליממ

 תיקודקד הייטהב תועיפומ תונודינה .םילימה

 .יהשלכ

 תסיחדל דחוימ םתירוגלא תללוכ הירוטסיר

 הסיחדו תקייודמ הסיחד ;תוטיש יתשב תונומת

 לש הנומת תקייודמ הסיחדב .תקייודמ אל

 םיתוריש

 הסיחדב .30%א לש לדוגל תסחדנ ינייפוא ךמסמ

 אל םיטרפ הטימשמ הנכותה ,תקייודמ אל

 ,20%-ל העיגמ הסיחדהו םייתוהמ

 הכימת אלל) הירוטסיר לש תמצמוצמה הסריגב

 הסריגה .רלוד 400 ריחמב תקוושמ (רנקסב

 תקוושמ ,רנקסב הכימת תללוכה ,תבחרומה

 .מייעמ םיללוכ סניא םיריחמה .רלוד 800 ריחמב

 חותיפ תביבס :80ת14אכ 0
 טייב 32-) טייב 6

 (לנוישנרטניא ירפ :%ראב) דנלרוב הנכותה תרבח

 רודהמ הלש 6++-ו 6 חותיפה תביבס תא הגיצה

 80813אפ .205-ו תונולח תוביבסל יעיברה

 טיב-16 ימושיי חותיפ תרשפאמ 6++ 0

 תוביבסל רבעמה לע לקמש המ ,טיב-32-ו

 .וגאקישו אז :טפוסורקימ לש תושדחה הלעפהה

 חותיפ תביבס איה 8081גאכ 06++ 0

 חותיפ ילכ תקפסמה ,הפיקמ (08) תבלושמ

 לוהינ לש תורישע תולוכיו םישדח םיילאוזיו

 תרבגומ הקופתל םימרותה ,הכירעו םיטקייורפ

 תיירפסב םייזכרמ םירופיש .םינתינכות לש

 סיטקייבוא לש ךרעמ ,(1/0%) 0סן6סו\/וח600ש5

 לש םדקתמ םושייו שארמ םירדגומ םיילאוזיו

 ימושיי רוציל םינתינכותל םירשפאמ - 6++

 .םיטקייבוא לש אלמ לוצינ ךות םיקצומ תונולח

 םילקשב) 5495 :8081/\אכ 6++ 4.0 ריחמ

 ןתינ לנוישנרטניא ירפ תרבחב .(מייעמ תפסותו

 תואסריגמ 0268408-ל םיריחמ םג ררבל

 .תומדוק

 /'ביבא-לת' העיפומ םימעפ המכ
 !ך'ינתב

 רפסב ,תחא םעפ :איה וז הלאשל הבושתה

 ןתינ הבושתה תאו .וייט קוספ 'ג קרפ לאקזחי

 תנכותב שומיש ידי לע תוטעמ תוינש ךות אוצמל

 .קינורטויפמוק תיבמ ייבשחוממה ךיינתהיי

 לוטיב וא הלימ לכ תוינש המכ ךות אוצמל ןתינ

 ,הלימ לכ לש ירטמיגה ךרעה תא תולגל ,ךיינתב

 םינוש תומוקממ םיקוספ ןיב תואוושה ךורעל

 תוצבושמה חתפמ תולימב שומיש ידי לע ךיינתב

 םילילמתה דבעמל סריבעהלו םינושה תומוקמב

 הספדהל וא

 דעוימה ,ךרע בר ילכ אוה בשחוממה ךיינתה

 תובישי ידימלת ,םיטנדוטס ,םירומ ,םידימלתל

 תב/רבל תמלשומה הנתמה תא הווהמו .םירקוחו

 ,תבשחמ :קוויש חייש 189 :ןכרצל ריחמ .הווצמ

 .םי לילג

 ללחל אשינ בשחמ לש ןושארה עסמה

 ללחל סטוה ,דחוחא>ג6 ,מבי לש אשינה בשחמה

 רטמש ,הסיט תרגסטמב ,טחשטצסז ללחה תרובעמב

 הסיטה תעב .יילבאהיי ללחה פוקסלט תא ףפשל

 לש ןחבמ תינכת תצרהל רקיעב בשחמה שמשי

 ללחב תמייקה הנירקה םא עבקתש ,א"סאנ

 תרצו: וא בשחמה ןורכזב םישובישל תמרוג

 ןחבמ .ודוקפית לע תושקמה ,תורחא תויעב

 ךרדה תא לולסל דעונ מבי לש דוחוחא?ג6 -7506-ה

 ללח תוסיטב בושחימה תושימגו המצועה רופישל

 .תוידיתע

 ישיאה בשחמל ילבמסא תפש

 םיישיא םיבשחמל ילבמסא תונכתה תפש תא

 (8086/8088 הרוטקטיכראב) [8א1 6 ימאות

 תועוצקמ לש םידומילה תורגסמב םידמול

 הקיטמתמ ,הרקבו רושכמ | ,הקינורטקלאה

 רשא םינתינכות סג הב סירזענ .םיבשחמו

 תביתכ תעב םידחוימה היתורישל םיקוקז

 .דועו תרושקת ,הידמיטלומ ,תויפרג תונכות

 ,םייעוצקמה רפס יתיבב םידימלתל דעוימ רפסה

 סידימלתל ,םיאסדנהלו םיאנכטל תוללכמב

 .תוללכמבו תואטיסרבינואב ,מייכט תומגמב

 תארוהב ונויסנמ ארוקל איבמ ,ןהכ ילא ,רבחמה

 לש םיטרופמ םירבסה ליכמ רפסה .עוצקמה

 םיליגרת לש תואמגוד ,ילבמסא תפש תודוקפ

 ןוקיתו יופינל תוטיש ,םיטרופמ תונורתפ םע

 םימישרת ונתינ ךרוצה תדימב .דועו תואיגש

 ןתומלשב תובותכ תוינכותה .רבסהה תשחמהל

 ןורתפה תגצה תעבו םימדקתמ תונכת יללכ יפל

 .ןתעינמל םיכרדו תוינייפוא תויועט ומגדוה

 55 םידומע 285 ,ימע-דוה תאצוהב אציש ,רפסב

 .חייש
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 :ם ו יו ב

 0פ-הסווו לע תיללכה תילארועיה הידפולקיצנאה
 ינורטקלא סוידמ לע תירבעב הנושארה הידפולקיצנאה

 םולח הניא רבכ 60-80א1 לע הידפולקיצנא

 לכמ םיכרע ףלא 23-מ רתויש ידכ .יאקירמא

 דילק תציחלב ךנויעל סינימז ויהי םייחה ימוחת

 - תירבעב סג רשפא .תילגנאב םלתשהל ךרוצ ןיא

 יכרוע לש הפקשהה תדוקנ רשאכ דחוימב

 ונחנא .תנכדועמו תילארשי איה הידפולקיצנאה

 תילארשיה הידפולקיצנאה לע ןבומכ םירבדמ

 ןיבמ הנושארה ,6ס ₪0א1 לע תיללכה

 דעצה תא התשעש תוירבעה תוידפולקיצנאה

 תרבח .ינורטקלא סוידמל הרמה לש ירוטסהה

 רואל האצוהה תביטחש ,סמטסיס .יא.יד.יס

 תיצולח ךרד ץורפל הכישממ הלש תינורטקלאה

 תאצוה סע ףותישב ,לארשיב תינורטקלא תולי'ומב

 תא וסינכה ,ריינ לע הסריגה לש תילייומה ,יירתכי'

 ןתינ ןהב תופש לש תיתרקויה הצובקל תירבעה

 .ספ סאו לע םיירקיעה עדיה ירפס תא גישהל

 הרמהל הנושארכ הרחבנ יירתכיי לש הידפולקיצנאה

 .הלש תוירלופופהו תוינכדעה תוכזב שדחה סוידמל

 1992-ב רבכו 1988-ב האצי הנושארה הרודהמה

 ןוכדע לע תדקוש הרבחהו תנכדועמ הרודהמ האצי

 תוספדומ תושדח תורודהמ תקפהל דוגינב .דימתמ

 סינמז רעפ רצונ םירבדה עבטמ ןהב ,ריינ לע

 6 ₪0 תקפהב ,ינשל דחא ןוכדע ןיב יתועמשמ

 יתשל רשפאי אוהו תיסחי טושפ אוה ןוכדעה

 הידפולקיצנאה "תוננעריי לע רומשל תורבחה

 .סופד תקפהב תישעמ הניאש הרוצב

 תילארשיה הידפולקיצנאהיי לש תוירלופופה

 הריכמ בצק יייע היתונש שמחב החכוה "תיללכה

 םיפלא 10-מ הלעמל לש ,האניק ררועמ

 וחילצה םיכרועהש הארנכ .הנשל תוידפולקיצנא

 ףקיה לע רומשל ךרוצה ןיבש ןוזיאב הרטמל עולקל

 םיריעצ םישפחמש תויתיצמתה ןיבל ידפולקיצנא

 .וננמז ינב

 ,תוירלופופו תונכדע לש ,םימדקומה םיאנתה ינשל

 תונורתי ינש 60 ₪0א1 לע הרודהמה הפיסומ

 גשומ וא אשונ לכ לש בשחוממ שופיח :םיידוחי

 .םירחא םיכמסמב רישי בולישל ןתינה טלפ תקפהו

 רוזחיא תנכות לע ססובמ בשחוממה שופיחה

 איהש עדימה ירפס ךרוצל 651 החתיפש תידוחי

 תודחוימה תונוכתב תבשחתמה ,רואל האיצומ

 סוידמ אוה 6כ 80או יכ רוכזול בושח .6ס ₪01 לש

 "תיארקא השיגייל וב שמתשהל םיסנמ םא יטיא

 תשפחמה ,הליגר רוזחיא תנכות .חישק קסידל ומכ

 הלוכי אל ,עדימה יצבוק ךותמ םיטרפ בושו בוש

 הנכותה .6ס אסא לע הריבס תוריהמב דקפתל

 ללוכ רוטילקתהש ךכ לע תססובמ ,6015 ,תידוחיה

 וללכנו שארמ ונכוהש ,דואמ םיטרופמ סיסכדניא

 לבקל לוכי התאש ךכ ,רוציה ןמזב עדימה רגאמב

 .גשומ לכלו אשונ לכל הינפה תורופס תוינש ךות

 רידפולקיצנאה

 תילארטיה

 תיכוינה

 לש תבשחוממה הרודהמה תכרוע ,ןודרוג יל

 רוזחיאה תנכות יכ םג הנייצ ,הידפולקיצנאה

 תונושה היתורוצל שופיחה תא ביחרהל תרשפאמ

 בשחמ הלימה ,המגודל .תשקובמה הלימה לש

 שופיחהש ךכ יטמוטוא ןפואב הבחרהל תנתינ

 םיבשחמב ,םיבשחמ ,בשחמו םילמה לע םג עצבתי

 לש תיגולופרומה התובכרומ לע רבגתהל ךכו ,ידכו

 םירדגומ תודש יפל שופיח דבלמ .תירבעה הפשה

 לכ לש ישפוח שופיח תרשפאמ הנכותה ,שארמ

 בשחוממה טלפה .הידפולקיצנאב העיפומה הלימ

 לוכי התא םתוא ,4501] טמרופב ,ללמ יצבק אוה

 עצבל לוכי התא .ירבע םילילמת-דבעמ לכב בלשל

 ןיב םירשק) טסקטרפיה ירשק יייע בכרומ שופיח

 תונייוצמה הלא ,חתפמ תולימ יי'ע םינוש םיכרע

 הרדיס רשרשלו (י'ךרע ןייעיי םילמב הידפולקיצנאב

 .תינוירנימס הדובע וא רמאמל םידרפנ םיעטק לש

 םיעטקה תא י"קיבדהלו רוזגליי לוכי התא

 ןיעמ שמשמה ,הטויט ךסמל םייטנוולרה

 התאש ךמסמל הידפולקיצנאה ןיב 0

 אצייל לוכי התא הטויטהמ .םילילמת דבעמב ןיכמ

 ,םיירבעה םילילמתה ידבעמ לכל ללמה תא

 ,די בתכב תוקתעה רדס לסח .סקפל וא תספדמל

 שדחמ הדלקה ,םיכמסמ תקתעה תנוכמב םימוליצ

 .ינורטקלא-הרפה םלועה לש תוחרט ראשו

 רואל האצוהה תביטח להנמ ,םזב המלש

 יכ רמא ,"סמיטסיס .יא יד.יס"י לש תינורטקלאה

 תיללכה תילארשיה הידפולקיצנאה רוטילקת

 .םלועב תשחרתמה עדימה תכפהמב בלתשמ

 לשב הרחבנ תיללכה הידפולקיצנאה ,וירבדל

 םשומישל ,תילארשיה ךוניחה תכרעמל התמאתה

 לארשיב רפס-יתב תואמ .םירגובמו םידימלת לש

 אוה ףא ,"יכוניחה רוטילקתייב םישמתשמ רבכ

 םידמוע םהמ םיברו ,ייסמטסיס .יא.יד.יסיי תקפהב

 לש תיללכה תילארשיה הידפולקיצנאה תא ףרצל

 תושרל סידמועה עדימה ירגאמל "'רתכיי

 .סידימלתה

 םיפיקמה ,םיכרע 23,000-מ רתוי הידפולקיצנאב

 ,עבטה יעדמו םיקייודמ םיעדמ - םימוחתה לכ תא

 ,תויונמא ,היגולונכט ,הרבחה יעדמו חורה יעדמ

 ,סש-ישנא לש תויפארגויב תותד ,טפשמ ,היפרגואיג

 תונויצ ,תודהי אשונל .דועו טרופס ,יאנפה תוברת

 לכ ךסמ סיזוחא 20-כ וצקוה לארשי תנידמו

 םיכרעה

 סוחת לכלו ,םימוחת 70-ל קלוח עדיה ללכ

 שרדנה ףקיהה יייפע םיכרעו םילמ וצקוה (יירודמיי)

 לנשמ םיכרע תבלשמה ,תברועמ הטישב  ,ויוצימל

 :סיגוס

 םהב ,(20,000-מ רתוי) םייתיצמת םיכרע =

 .ןודנה אשונה לש וירקיע הרצקב םיאבומ

 םירקסנ םהב (3,000-ל בורק) םיבחרומ םיכרע -

 לכב סייזכרמה סישיאהו םיגשומה ,םיאשונה

 .סוחת

 6-אסאו יבג לע הידפולקיצנאה לש התמשה

 תמדקתמה עדימה רוזחיא תנכות לש המושייו

 שדח דמימ תונתונ ,הב לולכה עדימה לע 5

 .הידפולקיצנאב שומישל

 6 לע תיללכה תילארשיה הידפולקיצנאה ריחמ

 .חייש 900-כ אוה סאו

 סמטסיס יא.יד.יס :תונמזהו ףסונ עדימל

 סיבצוח רה 5 ,עדמה תירק מ''עב (1992)

 02-870501-6 :לט םילשורי

 02-870115 :סקפ



 םייתומכ תודש +

 ,םייתוכיאה םינתשמה יבגל םיקוחה רחאל

 םג .םייתומכה תודשה יבגל םיקוח הגיצמ \/וחט6

 רחאלו סייטסיטטס סינותנ הסיפדמ הנכותה ןאכ

 :ינייפוא קוח לש המגוד ןלהל .םיקוח ןכמ

 4 = 8 א 6 (1-ע/100)

 :רשאכ

 ריחמ = 6 ריחמ כייהס = 4

 החנה % = ם תומכ 8

 0.994 :קוידח תמר

 521 :רשקה אצמנ ןהיפלש תומושרה רפסמ

 863 ,567 ,962 ללכה ןמ םיאצוי

 לש ובל תמושת תא הנכותה הנפמ הז הרקמב םג

 תפישח סתירוגלא יייע הלגתנש ,קוחל שמתשמה

 קודבל ותוא יי'תחלושייו ,תיטסיטטסה תויקוחה

 םייקתמ אל קוחה סהב םידדובה םירקמב םאה

 .םינותנה סיסבב תועט הלח

 תודש ןיבל םייתוכיא תודש ןיב םירשק 6

 םייתומכ

 תודש ןיב םילחש סיקוח הגיצה \/ו2אטו6 התע דע

 ןיבל םייתומכ תודש ןיב וא םמצע ןיבל סייתוכיא

 ןיב םירשק הנכותה הגיצמ אבה בלשב .םמצע

 :תמגודל .םייתומכ תודש ןיבל םייתוכיא תודש

 לילג יטיהר = ייחוקליי :םא

 2 ןולס ןחלוש = ייטירפיי :םגו

4 = 350+ 1 

 ריחמ = 4 :רשאכ

 0.985 :קוידה תמר

 496 :רשקה אצמנ ןהיפלש תומושרה רפסמ

 542 ,921 ,783 :(תומושר ירפסמ) ללכה ןמ םיאבוי

 יילילגה יטיהריי ללכ ךרדבש איה קוחה תועמשמ

 350 לש ריחמב ''2 ןולס ןחלושיי רצומה תא הנק

 ולגתה םירקמ השולשב (חי'ש 1 סונימ סולפ) חייש

 לע עבקנש רדסב סימשרנ הלאו) ללכה ןמ םיאצוי

 הקידבל ןבומכ םינתינ םיגירחה .הגירחה תדימ יפ

 351-מ רתוי םימייוסמ םירקמב םלוש עודמ הלגתש

 .349-מ תוחפ וא

 תודש ןיב םירשק תולגל תלגוסמ הנכותה ,ףוסבלו

 איה :המגודל .םייתומכ תודש ןיבל םיכיראת לש

 הנתשמ) תוריכמה סוכס ןיב רשק תולגל הלוכי

 הריכמה םוי ןיבל וא הריכמה שדוח ןיבל (יתומכ

 הנכותה הגיצמ ןאכ םג .הריכמה תנש ןיבל וא

 .0.95 לע הלוע םהלש קוידה תמרש יאנתב םיקוח

 וו

 5200 לש ריחמב תבשבשח ידי לע תקוושמ ושש

 .(מייעמ ללוכ אל)

 ילבמסא תפש

 ישיאה בשחמל
 8086/8088 לטניא ידבעמ תחפשמ

 ןבוכ ב

 דוהימע קחצי :ךרע

 דבעמה לש יסיסבה הנבמה תרכה

 "תופילק"ה תטיסב םיבלשב דומיל

 הרזחל םיליגרת ,תורבסומו תורותפ תואמגוד + ₪

 א
 ימע-דוה תאצוה
 םיבשחמ ירפסל

 תואיגש תעינמו תוינכות יופינל הכרדה

 םידומילה תוינכותל םאתומ

 םישמתשמ-תבר גניטקרמלט תכרעמ

 לע הלא םימיב הזירכה הארתהו תרושקת רוכ

 ,םישמתשמ-תבר תמדקתמ גניטקרמלט תכרעמ

 םינוגרא לש םתוליעפ תא לעייל .תדעוימה

 .ןופלטה תועצמאב תוריכמ םודיקב םיקסועה

 לא יטמוטוא גויח תעצבמ א!80 4 541.5 תכרעמ

 איה ינופלט רשק רצונשכו ,םיילאיצנטופ תוחוקל

 שיא .בשחמה ךסמ לע חוקלה יטרפ תא הלעמ

 ךורדית תועצמאב ,ךסמה לע החנומ תוריכמה

 ומיע להנל חיש-וד גוס הזיא ,חוקל לכל ידועיי

 תא תקדוב תכרעמה ,הנמזה תלבקתמ רשאכ

 ,הילא סינזומ ויטירפש יארשאה סיטרכ ףקות

 ןסחמה לא הארוה ,תיטמוטוא ,הריבעמ ןכו

 ליבקמב .םילבוקמה הקפסאה יכילה תא עצבל

 .תינובשח קיפהל חייהנהל הייחנה תרבעומ

 םיישיא םיבשחמ לע תורזובמ תודיעוו

 תושיגפ ךורעל םיצורה ,םיקסע ישנאו םילהנמ

 ,תועיסנ לע תואצוהו ןמז זבזבל ילבמ הדיעו

 6800 (0 תכרעמ תועצמאב תאז תושעל ולכוי

 לע ,בייהראב ,הנורחאל הזירכהש ,מבי לש קטזפסח

 תמרופטלפל םג  תכרעמה לש התמאתה

 הכ דע הלעפ ש6זפסה וס 6ז80ח תכרעמ .י'תונולחי'

 לע םג דובעתש הסריג תחתפמ מביו 05/2 לע

 .אןא

 :תונוכתה ןיב

 לע תונעל רשפאמה תוחיש לוהינל רובא 4

 לכל רישי רשק קפסמהו תוינופלט תוחיש

 .שגפמב םיפתתשמה

 ןופלט ירפסמ ,תומש ןסחאמה ,י'תובותכ רפסיי

 .תוהז ירפסמו

 הביתכ תועצמאב עדימ יפולחל שמשמה חול +

 .םילבוקמ הביתכ ילכב שומיש ךות

 ,תדלקמה תועצמאב עדימ יפולחל תורשפא 6

 וא לעופ וגיא ינפלטה רשקהש הרקמב

 .ההובג תוידוס תמר תשרדנשכ

 (9.0) השדחה ע6 1008 עזס הזרכוה

 ק6 ךסס|% תזס לע הזירכה 66חוז3] קסוחו 50/6

 :תללוכה 205 תביבסל 9.0 הסריג

 ןמז יחוורמב 83או-ה םוליצ - 628 תכרעמ 4%

 .תיטמוטוא הרימשל סיעובק

 םימושיי תורשעב הייפצ - םיצבק לוהינ 4

 .סיצבק תואמו

 תולקת לש םדקומ יוהיז - הקיטסונגאיד ילכ

 .ןנוקיתו

 אל םיסוריו יוהיז - רפושמ סוריו יטנא %

 .םיעודי

 .תרושקת תותשרב הדובע +

00 5 2 

 ,תוכרעמ קטזא ידי לע תקוושמ 6 ךסס זס

 סוחתב הנכות לכ לש ןוכדע .5179 לש ריחמב

 קוושמ (תורחתמ תורבח לש םג) 0ווו₪6-ה

 .דבלב 594 לש ריחמב
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 םייונמ / םיארוק ליבורב
 תילארשיה הרודהמה / 6 14021א8 לש

 ליפורפ לש קימעמ רקחמ ונכרע ,ונתעפוהל הנושארה הנשה ךשמב

 לע ססובמ רקחמה .םתוא סיניינעמה סיאשונהו םייונמה ,םיארוקה

 ןולאשו המשרהה יספט ,ףסונ עדימל תושקבה לש רזחהה תויולג

 סיארוקה ליפורפ תא ריכהל ושקיב םיבר םיארוקו םימסרפמ .ינופלט

 .רקחמה לש תורקיעה תואצותה סוסריפב ןאכ סינענ ונאו

 ראשהו םייונמ 1794 םכותמ ,םייונמו םיארוק 2853 ףיקה רקחמה

 ,יכ ררבתה ינופלטה לאשמב .תונחב ןיזגמה תא ושכרש םיארוק

 רפסמה תא איבמש המ ,םיארוק 2.85 ידיב ארקנ ןויליג לכ ,עצוממב

 ףלא 20-מ רתויל (הלאשהב םיארוקו תונחב םישכור ,םייונמ) ללוכה

 ינופלטה סגדמה ןיב םייתועמשמ םילדבה ןיא יכ אצמנ ןכ ומכ .שיא

 רכינ קוידב בורק יטסיטטסה ליפורפהש ךכ ,בתכב ופסאנש סינותנהו

 .ייעצוממה ארוקהיי לש ליפורפל

 יללכ גוויס

 37.4-ו םתדובעמ קלחכ ןיזגמה תא וארק 62.6% יכ אצמנ סיארוקה ןיב

 - רתוי הובג תילעפמה המיתחה זוחא סייונמה ןיבמ .ישיא ןיינעכ זוחא

 - םייטרפה םיארוקה רפסמ לודג תויונחב סינוקה ןיב וליאו זוחא 3

 ןיזגמלו םיארוק 3.4 שי לעפמל עיגמה ןיזגמל ,עצוממב .זוחא 7

 ךותמ) זוחא 54 ,םייטרפה םיארוקה ןיב .םיארוק 2.1 שי תיבל שכרנה

 סיארוקה ןיב .םתדובע תרגסמב םג בשחמב םישמתשמ (37.4%-ה

 יאשונל סישמתשמ םה וב ,יתיב בשחמ םג שי זוחא 38-ל ,"םיילעפמייה

 סישמתשמ םיארוקהמ זוחא 82.6-ש אוה םוכיסה .םיישיא ןיינע

 תיבב בשחמב םישמתשמ זוחא 61.2 ,םתדובע תרגסמב בשחמב

 ןוגריאה גוס

 2241 תיללכ הישעת

 13 ₪1-דם6₪ הישעת

 24 סיסנניפ/םיתוריש

 28 תוריית/תואלקח

 120 קוויש/רחסמ

 8 הימדקאו רקחמ

 441 הארוה

 72 אבצ

 10 םיירוביצ םינוגריאו הלשממ

 1 , סירחא |

 הדובעב בשחמ שי הלאל) זוחא 43.8 איה תוצובקה יתש ןיב הפיפחהו

 .(תיבב בשחמו

 יטרפ שומישב יקסיע שומישב דויצה

 השיכרל תינכות סייק השיכרל תינכות םייק גוס הירוגטק

66 09 2 41 8( 
 12 18 אד -6 בשחמ

 44 46 18 14 תרבחמ

 10 םיגוסה לכ 1.אא תשר

 23 7 141 תוכיס
 52 2 12 רוייל תספדמ

 ו ןשי -ר 12 141 15 תרחא

 14 149 16 20018 דע קסיד
 14 19 277 20018-מ רתוי

 % . 18 +1 50 0 ךסמ : למ 213 5/0 12"-15"*
2 8 15 
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 94 לייכנמ/להנמ

 )9 תוליעפ/הקלחמ להנמ

 94 הצובק/תווצ שאר

 143 לאסדנה/ סדנהמ /ןתינכות

 3 ישפוח עוצקמ/יאמצע

 28 בבוח/טנדוטס/דימלת

 11349 רחא/הצק שמתשמ

 תוליעפ םוחת

 9 הרמוח חותיפ

 9 א"כו היצרטסינימדא

 98 הלכלכו םיפסכ

 1041 הרוטקטיכראו הסדנה

 99 הארוהו רקחמ

 9 תוינקו שכר

 208 עדימ תוכרעמ

 219 םימושי תונכית

 8 םירחא

 וש" ו

 תוליעפ ימוחתו דיקפת

 תחקל ךירצ ןכש ,קייודמ עדמ וניא םיארוקה לש םיקוסיעה חותינ

 תורדגהב ןוגריאל ןוגריא ןיב םימוצעה םילדבהה תא ןובשחב

 תאז לכב .תורבחה סורטקפסב דואמ סינושה סידמימה תאו היכרריהה

 ןודל םיאב רשאכ שאר דבוכב תואבה תואלבטל סחייתהל יאדכ

 .עצוממה ארוקה לש הטלחהה תויוכמס ליפורפב

 השינר תוינכות/םייקה דויצה

 תוינכותמו םתושרבש דויצה חותינמ םיארוקה לע הברה דומלל רשפא

 םיזוחאב תובושתה תא תמכסמ הלבטה .בורקה דיתעל םהלש השיכרה

 .(לאשמה דעוממ שדוח 12 לש הפוקתל תסחייתמ השיכרל תינכות)

 :יונמ לכל שדוח 12-ל תעצוממה השיכרה תיזחת הייס

 לכל דויצ שכור סהמ לודג קלח) רלוד 12,650 - יקסיעה רזגמב +

 .(ישיא שומישל קר אלו הרבחה

 רלוד 1250 - יטרפה רזגמב +

 תוניינעתה יאשונ

 תנכות ,הרמוח ;תוירוגטק עבראל תוניינעתהה יאשונ תא ונקליח

 םימכוסמ האבה הלבטב .םיירחסמ םיאשונו םימושי תנכות ,תכרעמ

 סיאשונ לש יסחיה לקשמל בל סש .אשונ לכב םיניינעתמה יזוחא

 סיאשונ 10 דע 9-ב תוניינעתה עיבה עצוממ ארוק לכה-ךסב .םימייוסמ

 ןיב (הוושב הווש טעמכ) תקלוחמ בלה תמושת רקיע רשאכ ,םינוש

 יאשונב םג ןיינע םילגמ םיארוקה בור .םימושי יאשונל הרמוח יאשונ

 הלעפה תוכרעמ לע אוה שגדה רשאכ ,ייסייעוצקמיי תכרעמ תנכות

 ירקיעה רבדהו םיניינעמ תוחפ סה םיירחסמ םיאשונ | .רזע תונכותו

 לארשיב םיבשחמ לש (םיריחמ תאוושהו) םיריחמ אוה םיבר ןינעמש

 .בייהראבו

 םיינחלוש סיבשחמ

 םיאשינ םיבשחמ

 סיפייטו םיקסיד

 םיכסמ/הגוצת תוכרעמ

 תרושקתו סימדומ

 תוימוקמ תותשר

 קספ-לא תוכרעמ

 תוספדמ

 םיטוטרש יניוות

 םייטפוא םיקרוס

 או!ס1-ו לוק יסיטרכ

 ךצ-ו הידמיטלומ

 ארוקל םיאשונ 3.3 עצוממ :הייס

 טדו[/זדוםפ רזע תונכות

 5 בשחמ תופש

 20 חותיפ תוביבס

 5 תרושקת תוביבס

 212 תיתוכאלמ הניב

 116 הלעפה תוכרעמ

 ק ארוקל סיאשונ 19 עצוממ :הייס ְ

 םימושי תנכות

 סיינורטקלא תונויליג

 5 םינותנ ידסמ

 +6 היצמינאו הקיפרג

 14 הסדנהו סייבית

 25 םיטקייורפ לוהינ

 11 הקיטסיטטס/הקיטמתמ

 216 תינחלוש רואל האצוה

 23 םישמתשמ - תרושקת

 13 לוהינ - תרושקת

 תונובשח תלהנה

 קוויש/תוריכמ לוהינ

 יאלמ/שכר לוהינ

 םישמתשמו תוצובקו 5

 םילילמת דוביע

 םיירחסמ םיאשונ

 תוילארשי תורבח יעוציב

 בייהרא/סלועב םיבשחמ

 תוימלוע תורבח יעוציב

 לארשיב םיבשחמ קוויש

 ארוקל םיאשונ 0.9 עצוממ :הייס
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 6ם :] הו

 הנכות ,\/וקחט|6 תא חתיפ תבשבשח הנכותה תיב

 \אוקתט6 .םינותנ ידסמב תויועטו םיקוח יוליגל

 יתרקויה ראותב הנורחאל התכז

 םיבשחמה ןיזגמ סעטמ ''8651 0[ (סחו06א [=1ח4|ו5ו"

 תורבחה לש םירצומ המע ועיגה הז בלשל .6

 .4000-ו 8[

 םיטבחתמ הב תיזכרמ הייעב לע הנוע וצטחט6

 תויועט תולגל דציכ :םיקסעו סינוגרא םויכ

 לש יתטישה יוליגה .סינותנ ידסמל ונזוהש םינותנב

 ענומו ףסכו ןמז ךסוח \צוקחט|6 תועצמאב תויועט

 סיינוציח סימרוג ןיבל וניבו ןוגראה ךותב תויעב

 .רושק אוה םסמע

 תותורבתסה תויקוח

 לנותנ לש בוק לע \/ו2אצו6 תא םיצירמ סא

 :ןוגכ םיקוח תולגל רשפא ,תוחוקל

 לש תורבתסה שי יזא ,םילשוריב רג חוקלה םא .1

 .02 תורפסב ליחתמ ולש ןופלטה רפסמש ,8

 האבה החסונה תוינק ימוכסב בושיחב .2

 :0.99 לש קויד תמרב תמייקתמ

 4 = 3 א 6 א (1-/100)

 הנכותה דציכ תודמלמ הלא תואמגוד יתש

 הדבועה ,הנושארה המגודב .תויועט הלגמ

 שיש תדמלמ (1 אלו) 0.98 איה תורבתסההש

 רפסמ ךא םילשוריב םירגש תוחוקל ףבוקב

 02 תורפסב ליחתמ וניא םהלש ןופלטה

 .םושיר תועטל דשח ררועתמו

 0.99 איה קוידה תמרש ,הדבועה ,היינשה המגודב

 החסונה ןהבש ,תומושר שיש תדמלמ ,(1 אל ,בושו)

 תא קודבל ךירצ בושו קוידב תמייקתמ אל הנודינה

 \/קחטו6 םירקמה ינשב .המאתהה יאל רוקמ

 רשפא ךכו ,ללכהמ תוגרוחש תומושהה תא הגיצמ

 .הגירחל סרג המ קודבל

 :תורטמ יתשל שמשל אופא הלוכי הנכותה

 .םיקוח לש םיגירח תויועט יוליג .1

 תא םיצירמ םא :המגוהל .םישדח סיקוח יוליג .2

 תולגל רשפא ,יאופר םינותנ דסמ לע \צולמט\6

 .תולחמ ןיבל םימוטפמס ןיב םירשק

 3 :1 :תרתוכ

 2 :רשאכ

 3 3 הדיחיל ריחמ = 6 ללוכה סוכסה = א
 :הנכותה :הקידבל \בוק החנה % = תומכה < 8

 :ןנוכ
 :\בוק םש

 2 חף זשפחל סיקוח ולא
 (ל/כ) :סיגירח תמישר סיפדהל סאה
 \:(20 - 9999) ילמינימ םגדמ לדוג
 ַּף !סיפדהל ןכיה

 םמצעמ םילגתמ םיקוחה

 שארמ הנכותל רמוא שמתשמה ןיא הרקמ סושב

 תא הלגמ הנכותה .תולגל הילע םיקוח וליא

 ול .םיגירחה לע העיבצמו המצעב םיקוחה

 היה ,םיקוחה תא שארמ חסנל ךירצ היה שמתשמה

 הניא וזכ השיגש רורבו ,םיקוח יפלא סושרל וילע

 יטמתמ סתירוגלא לע תססובמ \/ו?טו6 .תישעמ

 לכ תא תוריהמב תקדוב איה ותועצמאב דחוימ

 .\בוקב םיירשפאה םיקוחה

 קר אלא סינותנה דסמ תא הנוב הניא וא קט\6

 לע יונב תויהל רומא םינותנה דסמ .ותוא תקדוב

 סא, סווקק6ח :תויטרדנטסה תונכותה תחא ידי

 תדחוימ הסריג .ידכו תרשרשק ,68/45₪, ?3זג00א

 תנכות לש סינותנה תקידבל תדעוימ וצו2מטו6 לש

 ."תבשבשחיי

 \/קפט6 לש דיחיה ךסמה

 הז ךסמ .דבלב דחא הדובע ךסמ תללוכ \/ולחו6

 לש םייזכהמה םירטמרפה תא קייודמב רידגמ

 :סהיניבו עצבל הדיתע הנכותהש הקידבה

 .הקידבה עצבתת וילע בוקה םש 4

 (ןנוכ) אצמנ אוה ןכיה 4

 ('וכו סווקקסז, 608455) בוקה בתכנ הנכות וזיאב 4

 םיגירח גיצהל םאה 4

 סומינימה והמ ,ונילהד ,ילמינימה םגדמה לדוג 4

 הנכותה .תונקסמ קיסהל ידכ תואמגוד לש שורדה

 .תואמגוד 20 תוחפל סהל ןיאש םיקוח הגיצמ היא

 תויועטו םיקוח יוליגל הנכות לוו

 הלולע \שששטוש ,רתוי ןטק רפסמה םא :הביסה

 .סיניינעמ אלו םיירקמ םיקוח הברה תולגל

 תודשה יגוסל םג הז בלשב תסחייתמ הנכותה

 יגוס ינש ןיב הניחבמ איה .הדי לע ולפוטיש

 :םינותנ

 םיירמונ אפלא םינותנ םהש ,םי*תוכיא םינותנ

 ךיראת ,תבותכ ,טירפ רפסמ ,חוקל סש :ומכ

 .המודכו

 ליכהל ןתינ םהילע םינותנ םהש ,םי*תומכ םינותנ

 ,תודיחי רפסמ ,חייש סוכס :המגודל ,ןובשח תולועפ

 הדשה רשאכ .המודכו עבטמ רעש ,החנה 6 ,לקשמ

 הדימה תודיחי תא שמתשמה ןייצמ ,יתומכ אוה

 .לפוטיש הדשל תויטנבלרה

 ךסמב סינותנה תא ןכדעל םימייסמש רחאל

 תרבוע התע .(10) הקפהה תדוקפ לע םישיקמ

 הסיפדמו םיקוח תשפחמ ,םינותנה לע הנכותה

 .תוחוד

 תכרעמה תוחוד

 סייללכ סינותנ הנכותה הגיצמ ינושארה בלשב

 לכ ךסו סש ,ץבוקה סוקמ :קדבנש בוק לע

 .ובש תומושרה

 (םייתוכיא) םיירמונ אפלא תודש 4

 סינותנ \/וע₪טו6 הסיפדמ אבה בלשב

 תודשה לע סילחש םיקוחו םייטסיטטס

 :ינייפוא קוח לש המגוד ןלהל .םיירמונאפלאה

 1 = ןסחמיי :םא

 0.996 לש תורבתסה שי :זא

 3 = ןכוסיי :ש

 501:רשקה אצמנ ןהיפלש תומושרה רפסמ

 963 ,824 :(תומושרה ירפסמ) ללכה ןמ םיאצוי

 יינסחמי הדשב םא :איה קוחה לש תועמשמה
 יסמ ןסחמ אוה ןסחמה םא רמולכ) י'1י' ךרע עיפומ

 ייןכוסיי הדשבש 0.996 לש תורבתסה שי יזא ,(1

 ליינה רשקה .(3 'סמ ןכוס רמולכ) 3 ךרעה עיפוי

 אלא - .אלמ וניא רשקה ךא ,תומושר 501-ב אצמנ

 םירקמה .םירקמהמ זוחא 99.6-ב קר םייקתמ

 ןהב ,963 המושרו 824 המושר סה םיגירחה

 בוקב קודבל שי .3 וניא ןכוסה ךא 1 אוה ןסחמה

 .תועטומ ויה ולא תומושר םאה ,סינותנה



 םופרבב תלא

 ןורי לש ותנולת המסרופ סדוקה ןויליגב

 דוגיא לש תובייחתה דוביכ יא לע ןמטרוו

 יארוק יפלכ םיישיאה סיבשחמה ישמתשמ

 תוכז ןתמל ילארשיה 0 א( 0 ןאש

 רחאל .דוגיאה ישגפיממ דחאל סניח הסינכ

 :תואבה תודבועה וררבתה ונמייקש רוריב

 סנכיהל שקיבש ךכ לע ןילמ ןנולתמה .1

 וילע בתכנש ,ןפוד אצוי יגיגח שגפימל

 (ץ0 140 21א5-ב העדומ התואב) שארמ

 ןוויכמ ,דבלב דוגיאה ירבחל חותפ אוהש

 ללגב תמדקומ המשרהב ךורכ היהש

 ןולמב רדגומ תומוקמ רפסמל תובייחתה

 .ןותרש

 ימ לכ שגפימל ונסנכה ,וז ונתעדוה תורמל .2

 אוה סא ןיב ,תמדקומ המשרה אלל עיגהש

 לכ סע רוריבב .אל סא ןיבו דוגיאב רבח

 תא אוצמל ונידיב הלע אל דוגיאה דעו ירבח

 לש ותסינכ תא רשפאל בריסש שיאה

 .ןנולתמה

 ןיבהל לכוי ,ונתוא ריכי ןנולתמה סא .3

 סינימזמ ונא .ךומסל המ לע ןיא ותנולתלש

 בשחמב שמתשמ לכ ומכ ,תישיא ותוא

 תומשרתה שגפימב םניח ףתתשהל ,ישיא

 לכב םימייקתמה סישגפימה עפש ןיבמ

 חייש 85 ךסב םיעונצה רבחה ימד .שדוח

 רבד לכמ רתוי ,םידיעמ הלוכ 1994 תנשל

 האלמ תובדנתהב לעופה דוגיא ונאש ,רחא

 םיבשחמה ישמתשמ לכ לש סתבוטל

 והשימ תוחדל ןיינע לכ ונל ןיאו םיישיאה

 .דוגיאל םשרנ סרטש ינפמ
 לט לואש רייד

 לארשיב םיישיאה םיבשחמה ישמתשמ דוגיא סשב

 תיביטקייבוא תונותיע

 תונותע ןעמל םכלעופב וצמאו וקזיח

 הנימא ,תינייניע תילארשי םיבשחמ

 ןוחרי ויהתו סכדוע ,םתייה .תיביטקיבואו

 לכב רתויב בוטה ילארשיה םיבשחמה

 .םינמזה

 ראד לאגי

 םיצלמומ םיציאמ

 הצאה יסיטרכ תאוושהל ןכדועמ רמאמ ...

 קיפאל סיצאומ קסיד ירקבו הגוצתל

 !לארשיב םיציפמה ימ .584 ימוקמה

 תוסחייתמה תוצלמה !לארשיב סיריחמ

 .לארשיב םיקוושמל
 ןורי יבא

 ירבע יוהיז

 ןיינעמה ,הפיה ןותיעה לע תואמחמ תישאר

 :הז יבתכמב ןיינעה סצעל .דבוכמהו

 יתלחתהו יטפוא קרוס יתשכר הנורחאל

 ןורחאה ןויליגב .068 תונכותב קסעתהל

 בתכנש יאפוריא ןותיע םשב הבתכ המסרופ

 סוחתב המצעמ איה לארשייי יכ הב

 הנכות יתב םסרפל ולכות סאה .י'008א-ה

 ההזמש הנכות שוכרל לכוא סהמ לארשיב

 !תירבעב תויתוא
 שארמ הדותבו הכרבב

 גרב דג

 בל תולאשמ

 :בל תולאשמ תצק ילוא וז תונמדזהב ...

 הזכ) 885-ל סכמצע ופרצת אלש עודמ .א

 םכלש סייונמל 2855-ושסז6 סע (רחא וא

 !םירמאמ תדרוהל

 הברהב גוהנה םופא סז וו6 אוסחוה יבגל המ .ב

 !םירחא םינוחרי

 .תובושתו תולאש רודמ חותפל .ג

 לש טביההמ תומוסרפה תא וננס אנא .ד

 םייק סא ,תורחא םילימב .םוסרפה תונימא

 100%-ב אל םכתעידי/םכתעד יפלש ,םוסרפ

 שמשי סכנוחריש רוסא .ומסרפת לא ,ןוכנ

 .ןגוה אל סוסרפל המב
 ןגוע ןליא

 תונויליגו םיריחמ

 אל ,ללכ ךרדב ,ימוסריפה רמוחב עודמ .א

 ותעד לוקיש סנמא הז !םיריחמה סיניוצמ

 לע הרבסהו חל תצק לבא ,םסרפמה לש

 תא רפשל סילוכי ,ריחמה סוסרפבש ןורתיה

 .בצמה

 םיינורטקלא תונויליג לע רודמה לע ןח ןח .ב

 .ורקמה לע ,ימהרבא ןר לש ורודמ דחוימבו

 אלו ורפ-ורטווקב שמתשמש ימכ ,תאז סע

 תודוקפה תא ןיבהל ךבוסמ תצק ,סוטולב

 ירשפא םאב .הבתכב טוריפ ןיא סהילעש

 לע םירבסהה תמלשה לע דאמ םכל הדוא

 ,אלמ רבסה אנא ,אבהל ןכו ,הזה ורקמה

 .םירחא תונויליג ישמתשמ לע לקי רשא

 םימסרפמה תמישר

 ימע םש

 טרסניא לטניא

 3 המסידא

 3 טפוסרטניא

 55 הנכות תוכרעמ תניב

 55 סיירב ןויג

 1 טוגנד

 7 הנכות ירצומ ריבד

 29 ימע דוה

 3 םיבשחמ סוקופ תאצוה

 099 רועי

 7 תבשבשח

 100 תבשבשח

 2 ינוס-ראפשי

 55 תרושקת רוכ

 55 תרושקת רוכ

 55 תרושקת רוכ

 3 בשחמה תירק-למרכ

 7 דגיל

 5 סדקתמ בושחימ

 1 ןיילורקימ

 1 טפוסורקימ

 3 קתעמ

 49 בושמ

 3 םיבאשמ

 1 ןויס

 14 יא .יד.יס

 11 לנוישנרטניא ירפ

 156 לנוישנרטניא ירפ

 17 באז לוק

 6 קוויש טרק

 11 רוטסרטויפמוק

 19 ףשר

 9 טדר

 3 פוא

 5 םוא

64 9 

0 0 

.0 93 

 ףסוי .ש

5 
 1994 'וני לארשי 6



 םיתנכתל 6 הנכות יחתבמל 4 םיבבוחל 4 םיבשחמ ישנאל 6 םיתנכתל 6 הנכות יחתפמל

 .5זץם 054 יב גא קוויש לש תונורתיה תא ולגת "באז לוק"ב

 .לארשיב רתויב םיבוטה םיריחמב בשחמ-ירזבאו תע-יבתכ ,תינכט תורפס ,תונכות

 תורידת חיישב ריחמ

 מייעמ ללוכ הנשל

12 

 תונכית ירפס
0 

₪ 

 ה 0 ו 06 -
7 

| 2 

204 - 
 \ ל 2 ססאושה ב

- 
 סאא מ 29 -

2 
: 

 אסוס או \
, 

+ 
23 

 שוב םירוחמה

: 

 מ"עמ םיללוכ םישוח םילקשב ן*)

% 25 
204 
22 
97 
 וירבעב 6 0 2 תירבעב ו תונכות 4 224
0 5 : 
0 2166 
13 
41 
203 
24 - 

 ו
 וו ו -
0 

4 
 ו

, 
8 

- 
 רו 8 060 :

 5 מזו 8
- 1 

 ה %
 יב 0
 ב =

 ווסוס 2
- 

/. 
 שגז ּ

 ו זו ו
 יריחמה 2

 דמיע ממ םוללוכ םישח וש

 ןיזגמה םש

 צוסטס דס דמה א

 אד תזה זאא[5אד 66

 60סאוקטדמא 8 צוסמס 65
 60אוקטדטה 0אופ אםצוםש
 סאוקט חנא 6 אוואט וצסא[ כ

 סו טד אסאוס 6או1אס אוסאדאוצ

 סק 0 אדם [אאופאז

 או תא
 אוט !אשסאא[טא

0 

 וסא-םאס
 אוחגא או 0ו1]ןאספ 500

 אוט זט6ה 6או[אס

05 6 

5 
 50קםמ אטפ עצמת 5 5

 ופטס 05

 60 אודה,

 2600 וא
 האו א71אס/אווס ג 60אןקטדואס

 ו ]
 םצדמ

 ב
6 

 אגס וסאוט סטאא 1

 או
 אא
0 6 

 קס קדס 60

 6 אוג אמ

 ו

 קס 606
 טאצ

 וו החסושאתמ

5 
 וואפסוא5 או 0 2ןא₪

 ועואססוא5 511002885 0טןסמ

 ושואססומפ

 יואסס
 | ו

 סחוס ץמאזם6ד/וואססוב

 אדו תאזא6, 605
 ו 12

0 
 ןאדמאאטז וצסאס
 1/\א א 02
 אטו טפו 5

 5085 (1/גא ד01א01.00צ)

 | ןיזגמה םסש תורידת חיישב ריחמ

 | הנשל | מייעמ ללוכ

 אוטו אסן
 6פ אסאו אוטודדאוטסןה 6 2

 6פ-80או אמו\5 אדא 12 5
 ספ סאו אסוס 0 11
 ספ-תסאו 80855040 6 24
 ספ אסאו טקס הד דגש 4 51

 סקסו דס צץ 4 55
 %1פ50זדי וש ודא 6ס-פסאו 4 00
 אוטוהואוטסו ג דספצ 4 199
 אפוא אומן 12 203
 אוטוהואוטסו א סאנס \/ודו 60-8סאו 12 209
 ואסו.פ 0: או ג6/אוטודאו!טסו 4 19

 ץא06 תא אואו1א6 8 5
 א. םאקמאד 12 13

7 6 088 
 6 08885 סטפאן 12 24
 + ו 9 108

 ו ןקקטא 8 6 12
 אז 856 2 24
 פא 856 2606 8 850% 12 13
3 2 5 
 05 ₪80ט 68 סטופמ 6 5
 פא 20885 סטחאש 12 203
 סא 12 234
 1פאו 05/2 סטו קמא 4 16
 או דס (א/ 0 דסמ) 12 24
 אווס 0501 5צ8דאופ סטחא 2 234
 0 קד או 0? 6 12
 05/2 אסאדו 12 203
24 2 05 05/2 
 קגא\ פסא ואשסחאוגאד 12 24
 0 ד 6 09
 קפא א/462זא6 12 3
 50 דר ₪ סופו סקאומאד 2 24
 טאוא ףסעומוש 12 203
 טאזא וספוס 12 3
 ו8ט ו 8510 00 ואו 8 15
 \/ןאפסואפ דפש סט אא 12 203
 \צזאפסואפ / 05 סטצ טו סקפ85 ₪ 2 204
 א נסטפאה| ,דומ 6 8

 תקפאד 0 טמא,
 סה 12 24
 א 12 203
 מ 4 11
 ס0סאוקטדממק 01105 אסוס 12 214
 ה 45 קמא קחואדא6 6 ]
 ו ז6 12 13
 אוג דוד 6 7
6 6 5 0 
 טפו 12 13

 ןוששאה



 יבול % םיבשעחמ ישנאל % ווק מ ה 9 .

 תיעוצקמ תורפסל
 בשחמ תונכותו

 [| | ו אוראטטהה
 חב

 םיתנכתל 9 הנכות ב

 \ואפס ]
 0 תו ו

 ו בו \

 / \ | ל"וחב האצוהה יתב לכמ תילגנאב םירפס יפלא

 [% 9 | אטאסואזספה ןכו ₪0 יבשחמל
 \ .- שדחה שמתשמל תירבעב תמייקה תורפסה לכ

 ₪. עוצקמ ישנאלו

 םיניזגמה לכ ₪
 ל"וחמ םיליבומה
 לע אוצמל ןתינ
 וא וניפדמ

 תביתב לבקל ₪ \
 תיבב ךלש ראודה ₪ י

 ! שדח
 || < אס וו 0

 | < 608 ואפ זו 0
 | < סא סזדחפ

 דסאד סו ₪
 ב" 8 קב ₪ | \) ססוסופא-ב

 רתויב רישעה רחבמה ---- 0 19
 סימושיי .תונכות לש ץ ללוכ

 ,תיבל ,דרשמל
 תופשו תורש תוינכות
 תונכותו ,תונכת
 תויכונח
 "=סטדמוא\/וםאד"

 \ עדה א
 0 ו ו ל הוב ינוח 7 אט ה

 ודב ||

: 
 ' = | = ץראה יבחר לכמ ב

 בא ₪ לו / | םויה תרחמל ךתיבל םנ ח חולשמ

 5 םינושאר תורוד +
 02-257807, 02-257828 .לט

 א ו "ּ ןונלטב ןמזה
 6 החלמ ,םילשורי ןוינק + הינק לע -

 02- 795436 .לט "₪ 200 לעמ 9 0% 8
 בשחמל הנכותו תורפס

= | 



 םלועב וגוסמ בוטה לוק סיטרכ
 רחא סיטרכ לוקמ יאדכו יתוכיא רתוי

 \ ₪0 ₪6 ₪8[  ו | ₪888 ₪8| ]--1- [= 1

 = ב בב
 | 8 ( הסינכ | תיתוכיא האיצי |הטלקה חורשפא | = -ל תומיאת | = -ל תומיאת | = -ל תומיאת |  דוביע | העמשה/הטלקה |

 ריחמ | תינוטואירטס |  רכגמל תדרפינ וב העמשהו ₪ | תותוא | תילטיגיד
 ןופורקימל ינוציח תינמו | ו ב | םדקתמ |

 | | 680406 | | א 165
 ךמות |

 ל ( ₪000 \גצ6)
 ןכ | םאות 1 סאות

 0 | סט החוק

 | 16 8ו14א17- | 58167
 םאות מות

 | דמות | 4. אל | (80טח6 13506
 | אס סוטה תק ]וחש

 סוס 00 וס א

 :לארשיב תידעלב תוגיצנ

 וש ג וי(%5
 סיינחלושג םיינדי םירנקס 6 60 ₪0[ לש לארשיּב לודגהו ידיחיה וכרמה
 ד 6 \/32 :ססובמ |64 -ו 18 םייפרג םיציאמ 8 =א\05|15 תרבח לש

 03-5230852 'סקפ 03-5245639 ילט ביבא-לת 77 ןמשירפ יחר

= 


